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Os padres conciliares, cientes do valor e do significado da palavra de Deus para a vida da Igreja, 
afirmaram:  “Nas  celebrações  litúrgicas  restaure-se  a  leitura  da  Sagrada  Escritura  mais 
abundante, variada e apropriada” (SC 35,1).
Podemos perguntar aos padres conciliares: Por que restaurar? A liturgia é celebração da história 
da salvação,  que tem como centro e plenitude o mistério  pascal  de  Cristo (cf.  SC 5-6).  A 
Sagrada Escritura é o anúncio perene do plano divino da salvação (cf. SC 35,2) e a liturgia é o 
lugar privilegiado para fazer a experiência da salvação. Por isso, a mesa onde se reparte os 
tesouros bíblicos deve ser abundante e rica. (cf. SC 51).

A PALAVRA DE DEUS RECORDA E PROLONGA A HISTÓRIA DA SALVAÇÃO
Deus,  que  é  pleno de  amor  e  misericórdia,  quer  salvar  e  fazer  com que  todas  as  pessoas  
cheguem ao conhecimento da verdade (cf. SC 5).
Desde  o  Antigo  Testamento  vemos  um Deus  bondoso,  que  planejando  e  preparando  com 
solicitude a salvação das pessoas, escolhe um povo a quem confia suas promessas (cf. Gn 15,18;  
Ex 24,8) e se revela, por meio de palavras e obras, a este povo eleito, como Deus único, vivo e  
verdadeiro (cf. DV 14).
As ações salvíficas eram explicadas pelas palavras dos profetas. Finalmente, quando chegou a 
plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei,  
para resgatar os que estavam sob o jugo da lei (Gl 4,4); assim a palavra fez-se carne e habitou 
entre  nós  (Jo 1,14).  Até  então,  a  comunicação entre  Deus e  a  pessoa humana  era  de  uma  
maneira fragmentada e por etapas (cf. Hb 1,1). Em Jesus Cristo, essa comunicação é completa,  
pois Ele é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá  
outra palavra senão essa.
Este  mistério  de  salvação,  transmitido  pela  palavra  divina,  continua  na vida  dos  homens  e 
mulheres que acolhem a palavra ‘na obediência  da fé’ (Rm 1,16) e por ela são convertidos, 
iluminados e santificados. A palavra tem a missão de fecundar a vida da pessoa de fé e ser para 
ela bênção copiosa. Então, o cristão(a) torna-se testemunha dessa palavra (cf. At 4,20), vivendo 
numa continua ação de graças.

CRISTO: CENTRO, MEDIADOR E PLENITUDE DA REVELAÇÃO
Jesus Cristo,  encarnado na história  humana  até  ao ponto de dar  a  vida para  a  salvação do  
mundo,  é  o  centro  e  a  plenitude  da  revelação,  por  isso  é  o  centro  das  Escrituras.  Toda  a 
evocação da história da salvação gira em torno dele e é a partir dele que é realizada a leitura e  
interpretação da Sagrada Escritura – Antigo e Novo Testamento. Em Cristo tudo tem sentido, 
tudo fica esclarecido e tudo se orienta para ele, pois, principalmente pelo mistério pascal de sua  
sagrada paixão,  ressurreição dos mortos  e gloriosa ascensão,  completou a obra da redenção 
humana e da perfeita glorificação de Deus (cf. SC 5).
A comunidade reunida em oração, pelo poder do Espírito Santo, anuncia e celebra o mistério 
pascal de Cristo, cada vez que proclama os dois testamentos. “No Antigo está latente o Novo, e 
no  Novo  se  faz  presente  o  Antigo.  O  centro  e  a  plenitude  de  toda  a  Escritura  e  de  toda 
celebração  litúrgica  é  Cristo;  por  isso,  deverão  beber  de  sua  fonte  todos  os  que  buscam a 
salvação e a vida”( Introdução do Ordo Lectionum Missae, n. 5. Ver também Dei Verbum, n. 2,  
3, 7, 15, 16, 24).  [2]

Perguntas para a reflexão pessoal e em grupos:
1)    Na sua comunidade acontecem celebrações da Palavra de Deus?Por que?
2)    A comunidade valoriza a Celebração da Palavra de Deus? Participa ativamente?
3) Qual é o valor da celebração da Palavra de Deus?

[1] Artigo publicado na Revista de Liturgia, São Paulo, n. 179, 2003, p.4-9


