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APRESENTAÇÃO

Caros leitores,
Espero que este livro possa ser útil na descoberta teológica, aprofundamento espiritual e desafio pastoral para o ano litúrgico que
estamos a viver. Esta obra resulta da compilação dos comentários por mim feitos à Liturgia da Palavra dominical e festiva há
três anos (Ano C), os quais foram, na altura, publicados na revista Liturgia Diária, e que acompanham de forma particular o
Evangelho segundo São Lucas.
Trata-se, por isso, de um exercício de revisitação da memória, na consciência de que a Palavra de Deus é sempre atual e
atualizante. Provavelmente, hoje ela dir-me-ia outra coisa, como
afirma o salmista: «Uma vez falou Deus, e duas ouvi» (Sl 62, 11).
É esse o objetivo desta obra: ajudar os leitores a descobrir coisas
novas neste texto, a olhá-lo com outra perspetiva e profundidade,
redescobrindo a eficácia que a Palavra de Deus continua a ter na
iluminação e no discernimento da nossa vida cristã.
Os comentários aos textos não seguem uma metodologia académica estrita, nem há grandes preocupações exegéticas.
Naturalmente que estas abordagens estão presentes, sobretudo no
trabalho prévio do autor; porém, o objetivo é a atualização dos
textos na vida hodierna, perscrutando os desafios que a Palavra
coloca aos cristãos de hoje. Sendo a «Palavra de Deus viva e eficaz»
(Hb 4, 12), nesta antologia de comentários concretizamos um pedido expresso em vários documentos magisteriais: que a Sagrada
Escritura seja a alma da teologia e um critério decisivo de ação
pastoral (cf. Dei Verbum, 24), e que alimente verdadeiramente a
vida dos fiéis (cf. Dei Verbum, 23).
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Que a escuta atenta da Liturgia da Palavra e a leitura complementar destes comentários possam ajudar os leitores a deixar-se
interpelar pelos desafios que daqui surgem, na certeza de que não
somos apenas nós que lemos a Escritura, mas ela também nos lê
a nós. Reconhecendo, como São Gregório Magno, que «as palavras divinas crescem juntamente com quem as lê», desejo aos
leitores desta obra que o conhecimento da Palavra de Deus promova um verdadeiro encontro com Cristo, porque «quem ignora
as Escrituras, ignora Cristo» (São Jerónimo).
Agradeço à PAULUS Editora a oportunidade que me deu de
colaborar nos comentários da Liturgia Diária e de agora poder ver
parte desse “esforço” concretizado nesta publicação.
Pe. David Palatino
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