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LEITURA ORANTE
Sal da terra e luz do mundo
Preparar o ambiente, criando um clima de oração
Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental
de fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema.
Sugestões para a oração inicial:
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o
fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a
face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso.
Amém

Leitura
O que o texto diz?
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi
escrito. Observar os verbos e o que expressam.

Mateus 5, 13-16
Nesta passagem do Evangelho, Jesus nos dá uma importante
instrução sobre a missão da comunidade cristã: deve ser sal e luz. O sal não
existe para si mesmo, mas para dar sabor à comida. A luz não existe para si
mesma, mas para iluminar o caminho. A comunidade cristã não existe para si
mesma, mas para servir aos demais. Na época em que Mateus escreveu o seu
texto, esta questão era difícil para uma das primeiras comunidades cristãs.

Alguns judeus, ainda fieis às leis de Moisés, deixavam as sinagogas e se
tornavam cristãos. Enquanto isso, entre alguns pagãos que se tornavam
cristãos se dizia: “Depois da vinda de Jesus, a Lei de Moisés foi superada”. O
que causava tensão e incerteza entre eles. A abertura de alguns parecia uma
crítica à observância de outros, e vice-versa. Tal conflito gerou uma crise que
levou os membros da comunidade de Mateus a se fecharem na própria
posição. Alguns desejavam seguir em frente, outros queriam colocar a “luz
debaixo da mesa”. Muitos se perguntavam: “De fato, qual é a nossa missão?”.
Recordando e atualizando as palavras de Jesus, o evangelho de Mateus tenta
ajudar a comunidade.
Sal da terra: Jesus usa uma imagem da vida cotidiana para revelar à
comunidade qual é sua missão. Naquele tempo, com o calor forte, as pessoas
e os animais consumiam muito sal. O produto era entregue na praça, em
grandes blocos. O que sobrava, caia na terra e perdia seu sabor.
Luz do mundo: ninguém acende uma vela para colocar debaixo da
mesa! A comunidade deve ser luz, deve iluminar. Deve ter a coragem tornar
visível o bem que faz.
(Cf. https://www.ocarm.org/it/content/lectio/lectio-divina-matteo-513-16)

Meditação
O que o texto me diz?
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos
conhecidos? Qual é o apelo de Deus para mim? Para que serve o sal? Os
espaços que eu frequento são “sal” na vida das pessoas? Para que serve a
luz? Percebo que os ambientes que frequento são “luz” na vida das pessoas.
Eu sou sal e luz na vida das pessoas?
Do DOCAT...
168. Como reage um cristão perante a própria pobreza?
Fará tudo para se libertar, a si e à sua família, da pobreza, através de trabalho
concentrado e sustentável. Muitas vezes, numa interação comum com
outros, têm de ser superadas estruturas más e forças injustas que impedem o
acesso dos pobres à propriedade, ao atossustento e ao progresso material.
170. Podemos realizar o “Reino de Deus” através do progresso material?
Quando nos empenhamos com paixão e perseverança no desenvolvimento
integral do homem e pela perseverança no desenvolvimento integral do
homem e pela preservação da criação, podemos conseguir muita coisa, mas

não o Paraíso. Jesus diz: “O meu Reino não é deste mundo” (Jo 18,36). O
Reino de Deus não deve por isso ser confundido com o progresso material ou
terreno. No entanto, o progresso econômico tem “um grande significado para
o Reino de Deus na medida em que pode contribuir para uma melhor ordem
da sociedade humana” (GS, 39).

“Assim como o mandamento „não matar‟ põe um limite claro
para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje
devemos dizer „não a uma economia da exclusão e da
desigualdade social‟. Esta economia mata” (Papa Francisco).

Oração
O que o texto me faz dizer a Deus?
Conversar com Deus a partir do texto. Podem ser feitas orações espontâneas,
fórmulas, salmos...

Canto: Sal da terra e luz do mundo
(CD Cantos de abertura e comunhão)
Vós sois o sal da terra
e do mundo a clara luz
sal que da à vida o sabor
luz que mostra o caminho do amor
1. Se há fraternidade
é porque a nossa luz ali brilhou
se há comunidade,
nosso sal o evangelho conservou
2. Onde existe a partilha
é porque a nossa luz ali brilhou
se é unida a família,
nosso sal o evangelho conservou
3. Hoje estamos reunidos
é porque a nossa luz aqui brilhou

dando graças ao deus vivo,
nosso sal o evangelho conservou

Contemplação
Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra?
Assumir um compromisso pessoal e comunitário.

Ao final da Leitura Orante, anote as marcas de Deus em você. O esquema
abaixo pode ser útil.
Palavra,
versículo,
imagem que
mais me tocou

Sentimentos que
surgiram ao
longo da Leitura
Orante

Apelos que senti
durante oração

Resistências que
me impediram
de estar inteir@
na oração

