
Missão: discrição e visibilidade 
 

1. Texto 
13«Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para 
mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14Vós sois a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; 15nem se acende a candeia para a 
colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim alumia a todos os que 
estão em casa. 16Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas 
obras, glorifiquem o vosso Pai, que está no Céu.» (Mt 5, 13-16) 
 

2. Meditação  
 
O evangelho que acabamos de escutar apresenta-nos duas parábolas de Jesus sobre a missão 
dos discípulos: “Vós sois o sal da terra [...] Vós sois a luz do mundo.” 
Seguir Jesus não é uma realidade sem incidências práticas. Os discípulos de Jesus têm de agir, 
na sua vida, de uma forma concreta; têm de possuir como estilo de vida próprio as bem-
aventuranças; têm de ser sal da terra e luz do mundo.  Jesus, ao dizer que nós somos o sal da 
terra e a luz do mundo, indica-nos que ser cristão, não se limita a uma relação intimista com o 
Senhor, mas implica o testemunho, a missão. “A fé que recebemos não se destina só a bem a 
nós mas também a outros. Tem que ser posta a render no mundo. Este nosso testemunho 
cristão no mundo passará por coisas muito diferentes, seja qual for a nossa vocação.” (Nuno 
Tovar de Lemos)  
Em determinados momentos devemos ser sal e noutros luz, ou seja, às vezes temos de ser 
discretos e outras vezes temos que afirmar publicamente a nossa fé.  Mas o que significa ser sal 
do mundo e luz da terra?  
Sal e luz, duas imagens retiradas da nossa vida quotidiana que ilustram bem a forma de estar 
dos discípulos de Cristo no mundo.  O sal é um elemento indispensável na gastronomia. Na 
verdade, é o sal que, na sua discrição, dá sabor às comidas. No entanto, além desta função, o 
sal, nas culturas antigas, também tinha a função de conservar os alimentos.  
A luz, com a sua visibilidade, é uma realidade importante na nossa vida. Talvez por isso ela seja 
o símbolo de algo positivo em contraposição com as trevas. A juntar a este facto, está o facto da 
luz chamar a nossa atenção. Se estivermos num ambiente escuro e se acenderem uma luz a 
nossa reação é olharmos para essa luz. Além destas funções, a luz também é o que nos possibilita 
uma melhor visão. Só com a luz é que nós somos capazes de ver. Outra das funções da luz é 
aquecer. Um quarto escuro é um quarto frio. Um quarto iluminado é um quarto ameno e 
confortável.  
O sal tempera e conserva e a luz ilumina e aquece. Assim sendo, e tendo em conta estas funções 
do sal e da luz o que é que Jesus quer dizer ao afirmar “Vós sois o sal da terra … vós sois a luz do 
mundo”? Permitam-me que, na tentativa de responder a esta pergunta, me socorra de outros 
dois textos da Sagrada Escritura, Is 58, 7-10 e 1 Cor 2, 1-5.  
O Apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos coríntios, exorta esta comunidade dividida à 
unidade. Na verdade, os coríntios, identificando o cristianismo com uma escola filosófica 
começaram a formar diversos partidos de acordo com os vários pregadores e relegaram a figura 
de Cristo para segundo plano.  No entanto, o anúncio do evangelho não tem por fim a glória do 
pregador, mas a glória de Cristo. Assim sendo, Paulo esforça-se por demonstrar aos coríntios 
que entre os cristãos não há senão um mestre, que é Jesus Cristo, e este crucificado. “Pensei 
que, entre vós, não devia saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado”. Na verdade, 
“’saber’ é muito mais que ‘conhecer’: é ter o saber de Cristo. Isto acontece, quando Cristo, como 
sal, anda dissolvido dentro de mim.” (Ronchi) 
A pregação de Paulo tem como centro Cristo Crucificado e não se baseia na sabedoria da 
linguagem. Ante a partidarização e a divisão dos coríntios, Paulo responde com o anúncio de 
Cristo Crucificado. Na verdade, é o anúncio do Senhor Crucificado, que não se baseia na 



sabedoria da linguagem, mas na força de Deus, que é capaz de resolver os problemas da 
comunidade. É o evangelho da Cruz de Cristo que voltou a dar sabor aquela comunidade e a 
conservou do perigo das divisões e do escândalo.  
Também no nosso mundo é o Evangelho da Cruz de Cristo que é capaz de dar sabor e preservar 
a nossa vida.  Anunciar o evangelho da Cruz de Cristo é revelar a verdade sobre Deus e o homem. 
Na verdade, na cruz de Cristo esta exposta aos olhos do homem o gosto pela morte, a violência 
e o ódio, a humilhação que habita o homem. Ao olhar para a Cruz o Homem descobre a doença 
mortal que padece. No entanto, a Cruz de Cristo revela-nos outra coisa. Na cruz de Cristo temos 
bem visível o amor de Deus que nos perdoa e que é capaz de, com a sua graça, subverter a nossa 
violência e romper com o círculo da violência. Na verdade, Deus não respondeu à violência 
humana com violência, mas com o dom do seu perdão e do seu amor que se manifestam na 
Cruz de Cristo. E é isto que causa em nós um choque. A morte de Cristo na cruz é eloquente: a 
eloquência de um amor silencioso capaz de subverter a violência e de nos acolher com o seu 
perdão.  
No entanto, não nos podemos esquecer que o sal desempenha a sua missão de uma forma 
discreta. Ser sal do mundo é desempenhar a sua missão no mundo de uma forma discreta, mas 
sem perder a sua identidade cristã. Assim nos exorta o jesuíta Nuno Tovar de Lemos: “umas 
vezes temos de saber ser sal. Ou seja, estar lá discretamente, a ajudar que a vida dos outros 
tenha mais sabor, mais alegria e seja mais humana. [...] A vida é feita de mil pequenas coisas 
concretas e só podemos ‘ser sal’ se aprendermos a importância dos gestos concretos. Isto 
requer atenção e comunhão: atenção à realidade à nossa volta e comunhão com Jesus e com a 
sua maneira de ver o mundo e de estar na vida.[...] Mas, para sabermos ser sal, temos de estar 
no mundo, sem ser do mundo (ou seja, sem sermos ‘mundanos’): temos de saber estar no 
mundo (no local de trabalho, na vida social, na vida familiar) mas sabermos estar de uma 
maneira mesmo diferente, como Jesus estaria. Senão a nossa presença não fará a diferença que 
Deus quer que façamos. [...] A tentação aqui é perdermos a nossa identidade cristã. Podemos 
querer tanto ‘inculturar-nos’, estar no mundo, mostrar que somos ‘normais’, que não somos 
esquisitos, que acabamos por ser como os outros, infiéis a nós mesmos. Acabamos por adotar 
um Cristianismo ‘politicamente correto’ e socialmente cómodo que, com o andar dos tempos, 
degenera numa espiritualidade vaga e numa ética da mera simpatia e da tolerância a todo o 
custo. O principal antídoto contra esta tentação é o convívio próximo com o Jesus dos 
Evangelhos e a união a Ele através dos sacramentos na Igreja.” (Nuno Tovar de Lemos) 
Se o Apóstolo Paulo nos apontava os caminhos para sermos  sal do mundo, o profeta  Isaías diz-
nos o que é ser luz do mundo. As suas palavras são eloquentes e necessitam de poucos 
comentários: “Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, 
se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão.” 
Ante uma situação em que os israelitas reduziam o seu culto a simples práticas externas, com 
as quais pretendiam que Deus os escutasse, o profeta adverte o povo que não bastam praticas 
rituais vazias de significado interior. 
 A nossa ação cultual tem de ser acompanhada de uma vida coerente com essa prática. Quem 
acredita age em função daquilo que acredita. A nossa vida tem que demonstrar em quem 
acreditamos. Nós acreditamos em Jesus e Jesus, no evangelho de João, denomina-se a Luz do 
mundo (cf. Jo 8, 12). Assim sendo, os discípulos de Jesus têm de ser imagem da luz libertadora 
e salvadora que é o Senhor Ressuscitado. Assim sendo, o estilo de vida próprio dos discípulos é 
o estilo de Jesus que “passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo 
Demónio” (Act 10, 38).  O próprio Jesus advertiu: “nisto conhecerão todos que sois os meus 
discípulos: se vos amardes uns aos outros” (Jo 13,35). Assim sendo, só vivendo no amor é que 
seremos luz neste mundo encoberto pelas trevas do ódio e do egoísmo. Só assim seremos luz 
que ilumina tantas situações de morte e luz que remete para Jesus, a verdadeira luz do mundo.  
Assim sendo, ser Luz do mundo exige que muitas vezes ocupemos lugares de visibilidade para 
mais e melhor iluminar os demais, vencendo a tentação da privatização da fé.  



 “Outras vezes temos de saber ser luz. Ou seja: aceitar posições de visibilidade. Isto passará 
muitas vezes por afirmarmos publicamente a fé que temos. Muitas vezes as nossas palavras e 
gestos de fé são a luz que pode ajudar os outros a ver a vida e Deus de outra maneira. É preciso 
bom senso, sem dúvida. Mas também é preciso coragem e liberdade interior. [...] ‘Ser luz’ 
passará também, outras vezes, por aceitar responsabilidades e cargos de liderança, quer na 
Igreja, quer na sociedade. A maior parte das pessoas prefere lugares mais discretos e sem 
grande responsabilidade. Mas isto, muitas vezes, é uma forma escondida de comodismo e 
egoísmo. [...] A tentação aqui é a de nos escondermos, passarmos despercebidos quando era 
importante dar nas vistas, privatizarmos tanto a nossa fé que acaba por não dar os seus frutos. 
[...] A mesma vela pode dar muito mais luz se for colocada na sala no sítio certo. É extraordinária 
a diferença! Assim, também nós devemos saber posicionar-nos de modo a que a luz que 
recebemos do Evangelho possa passar claramente e ajudar outros a não andarem às escuras. 
Ou seja: cada um de nós tem sempre de se questionar: ‘Qual é o meu lugar?’” (Nuno Tovar de 
Lemos ) 
Na passagem do sermão da montanha que estamos a meditar, Jesus deixa bem claro que nós 
não devemos ser o sal e a luz do mundo, mas que já o somos, não individualmente mas 
comunitariamente. Jesus não diz tu és mas vós sois a luz do mundo.  “Quando um eu ou um tu 
se encontram gerando um nós, então tornamo-nos luz. Nas fraternidades calorosas das nossas 
assembleias e no acolhimento do desconhecido migrante. [...] A nossa luz vive de comunhão, de 
encontros, de partilhas.” (Ermes Ronchi) 
Contudo, Jesus também deixa bem claro que, mesmo no meio dos nossos esforços 
evangelizadores, o sal pode perder a sua força e aí a nossa evangelização será estéril.  Quando 
é que o sal perdeu a sua força? O padre Ermes Ronchi1 elenca cinco formas onde não somos sal 
e luz do mundo.  

a. Quando nós, homens de Deus, chamamos a atenção para nós mesmos e não para Deus. 
Será que “nas nossas longuíssimas ‘ordens do dia’ haverá ainda espaço para Ele?” 
(Ronchi) Não nos esqueçamos que “o anunciador deve fazer-se infinitamente pequeno, 
só assim é que o anúncio será infinitamente grande.” (Giovanni Vannucci) 

b. Quando não queremos bem às pessoas e não transmitimos amor. Com efeito, “se não 
comunico amor a quem me encontra, não contribuo para que a sua vida seja melhor” 
(Ronchi), não estou a ser um bom evangelizador. 

c. Quando não comunicamos a esperança e a liberdade. O nosso anúncio e a nossa ação 
devem ser fontes de liberdade, esperança e alegria. Nunca nos esqueçamos que “o 
evangelho não é uma moral, mas uma libertação tremenda.” (Pe. Giovanni Vannucci) 

d. Quando, no nosso agir, não nos distinguimos dos outros, esmagados pelo sistema do 
mundo. É a diferença cristã. Não somos mais do mesmo, somos diferentes.  “Existem 
dois mundos, nós somos do outro” (Cristina Campos). “Não basta ser crentes, devemos 
ser credíveis (Rosario Livatino). “Temos um poder tremendo: o de fazer não credível o 
nosso anúncio, vivendo uma vida apagada e insípida.” (Ronchi) 

e. Quando desistimos de ser homens, porque não tivemos um crescimento de 
humanidade. Com efeito, o anúncio do evangelho traz consigo um crescimento em 
humanidade. O divino e o humano não se contrapõem, mas complementam-se. “Não 
nos interessa um divino que não faça desabrochar o humano.” (Dietrich Bonhoeffer) 
“Não é como me falas de Deus, mas como me fala das coisas da vida, que eu 
compreendo se uma pessoa segue a Deus.” (Simone Weil) 

 
O sal do anúncio de Cristo Crucificado e a luz das boas obras. É esta a maneira própria dos 
discípulos de Jesus estarem no mundo. Demos sabor e não deixemos perecer o nosso mundo 
com o sal do anúncio de Cristo Crucificado. Iluminemos este mundo, marcado pelas trevas do 
ódio, com a luz do amor salvador de Deus que se revelou em Jesus.   
                                                        
1 Cf. Ermes Ronchi, As inquietantes perguntas do Evangelho, 40-46. 



Gostaria de terminar esta meditação sobre a Missão dos Leigos Passionistas, com um trecho do 
testamento espiritual de um padre operário da diocese de Milão de nome Cesare Sommariva. 
Assim escreveu este sacerdote italiano: “Em conclusão de tudo, podemos enunciar as três leis 
do educador humano: não ter medo, não meter medo, libertar do medo. Aquilo que conta é 
uma relação nova, na qual não possa haver nada que ver com o medo.” 

a. Não ter medo   Muitas vezes somos escravos do medo e as máscaras que usamos são 
prova disso mesmo. “Máscaras, que são um sinal para nós de que não somos livres. E 
não somos livres porque temos medo. Medo dos juízos” (Ronchi) Quantas vezes 
reconhecemo-nos nesta lamentação:  “A minha morte foi o vosso juízo … a minha morte 
foi nunca mais me atrever a falar por medo de falar mal; nunca mais me atrever a contar 
os meus sonhos por medo do ridículo; nunca mais me atrever a tomar a iniciativa por 
medo de ser criticado; nunca mais assumir compromissos, porque de qualquer modo, 
seria certamente incapaz … A vida que havia em mim não interessava a ninguém. Vós 
condenastes-me a estar doente, transportado na maca do pensamento: uma existência 
de paralítico … ”(Daniel Marguerat, Vivere com la morte) Não nos esqueçamos que “a 
verdadeira morte não é o termo da vida, mas aquilo que, desde o princípio impede de 
nascer.” (António Couto)  Não tenhamos medo de Deus. Na verdade, “não é a perfeição 
que Ele procura em mim, mas a autenticidade. Não me vou esgotar para ser perfeito, 
mas para ser verdadeiro e não hipócrita, isso sim. Não estamos no mundo para ser 
imaculados, mas para ser encaminhados.” (Ronchi) 

b. Não meter medo  Infelizmente, o medo foi uma das estratégias da pastoral 
evangelizadora e missionária. “Durante um período demasiado longo a Igreja transmitiu 
uma fé empastada de medo, que se movia sempre à volta do paradigma culpa/castigo, 
em vez de exprimir primavera e plenitude [...] O medo nasceu em Adão, que nunca 
soube, nem sequer imaginou, o que era a misericórdia e o seu fruto que é a alegria: do 
céu, do pastor, do pai bom, da mulher que encontra a moeda perdida.” (Ronchi) 
Não podemos esquecer a seguinte exortação de Santo Ambrósio “Onde houver 
misericórdia, aí está Deus; onde houver rigor e severidade, talvez isso seja dos ministros 
de Deus, mas de Deus é que não é.” (Santo Ambrósio) A misericórdia deve ser o estilo 
do evangelizador! 

c. Libertar do medo De todos os medos, mas especialmente do medo de Deus. Com 
efeito, “errar acerca de Deus é a pior coisa que nos pode acontecer, porque a seguir 
erramos com tudo, com a história, com o homem, connosco mesmos, acerca do bem e 
do mal, acerca da vida ....” (David Maria Turoldo) 

 
Se esta é a lei de todo o educador humano, deve ser também a missão de toda a Igreja em geral 
e a pedagogia do da missão dos leigos passionistas, em particular. Na verdade, como nos recorda 
S. João, “no amor não há temor; pelo contrário, o perfeito amor lança fora o temor; de facto, o 
temor pressupõe castigo, e quem teme não é perfeito no amor.” (1 Jo 4, 18) Uma Igreja que 
professa a sua fé no Deus amor, é uma Igreja isenta do medo. A missão do Leigo Passionista é 
expulsar o temor e não criar medos! 
 

3. Exercícios 
a. Faz uma boa ação às escondidas, sem dizeres a ninguém, nem antes nem 

depois. 
b. Nesta fase da tua vida é tempo para seres luz ou para seres sal? Em que 

situações? Há alguma situação em que tenhas de dar mais a cara por Cristo? 
Qual? De que modo? Agora é tempo para … 

c. Identifica em ti as duas tentações descritas antes (perder a identidade cristã ou 
esconder-se). Quando surgem na tua vida? Que forma tomam? 

 
4. Oração 



 
Neste mundo, tudo tem a sua hora; cada coisa tem o seu tempo próprio. 
 
Há um tempo para nascer e um tempo para morrer; 
Há um tempo para plantar e um tempo para arrancar; 
Há um tempo para matar e um tempo para curar; 
Há um tempo para destruir e um tempo para construir; 
Há um tempo para chorar e um tempo para rir; 
Há um tempo para estar de luto e um tempo para dançar; 
Há um tempo para atirar pedras e um tempo para as juntar; 
Há um tempo para se abraçar e um tempo para se afastar; 
Há um tempo para procurar e um tempo para perder; 
Há um tempo para guardar e um tempo para deitar fora; 
Há um tempo para rasgar e um tempo para coser; 
Há um tempo para calar e um tempo para falar; 
Há um tempo para amar e um tempo para odiar; 
Há um tempo para guerra e um tempo para paz. 
 
Deus fez tudo muito bem e na altura própria.  
Até colocou a eternidade no coração dos homens,  
mesmo se não conseguem compreender a obra que Deus fez,  
desde o princípio ao fim. (Ecl 3, 1-8.11) 
 


