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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
(L.: Sl 94 | M.: Delphim Rezende Porto e Pe. José Weber, SVD)

1

Vinde adoremos e prostremo-nos 
por terra, / e ajoelhemos ante o 
Deus que nos criou! / Porque ele é 
o nosso Deus, nosso Pastor, / e nós 
somos o seu povo e seu rebanho.
1. Vinde, exultemos de alegria no 
Senhor, * aclamemos o Rochedo 
que nos salva! / Ao seu encontro 
caminhemos com louvores, * e com 
cantos de alegria o celebremos!
2. Na verdade, o Senhor é o grande 
Deus, * o grande Rei, muito maior 
que os deuses todos. / Tem nas 
mãos as profundezas dos abismos, *  
e as alturas das montanhas lhe per-
tencem.
3. Não fecheis os corações como em 
Meriba, * como em Massa, no deser-
to, aquele dia, / em que outrora vos-
sos pais me provocaram, * apesar de 
terem visto as minhas obras.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, o 
Senhor nos convidou, e nós aqui 
estamos respondendo ao seu 
convite para participar da Ceia 
memorial de sua Páscoa. Parti-
cipando, experimentaremos sua 
misericórdia,  bondade e seu 
grande amor por nós. Neste do-
mingo, Jesus diz o que espera de 
cada um de nós: que nos torne-
mos servidores do Reino, sendo 
sal e luz do mundo.  Acolhamos 
este mandato do Senhor e, nesta 
celebração, supliquemos ao Pai 
que nos envie o seu Espírito para 
que sejamos uma comunidade fiel 
àquela missão que seu Filho nos 
confiou.

ATO PENITENCIAL3
P. No dia em que celebramos a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a mor-
te, também nós somos convidados a 
morrer para o pecado e a ressurgir 
para uma vida nova. Reconheçamo-
-nos necessitados da misericórdia 
do Pai.

(silêncio) 
P. Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, que viestes para fazer de 
nós o vosso povo santo, tende pie-
dade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz na 
terra aos homens por Ele amados. / 
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso. / nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, / nós vos ado-
ramos, nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós 
que tirais o pecado do mundo, ten-
de piedade de nós. / Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa 
súplica. / Vós que estais à direita do 
Pai, tende piedade de nós. / Só vós 
sois o Santo, só vós, o Senhor, / só 
vós o Altíssimo, Jesus Cristo, / com 
o Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

ORAÇÃO5
P. Oremos: (silêncio) Velai, ó Deus, 
sobre a vossa família, com incansá-
vel amor; e, como só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a vos-
sa proteção. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. É o próprio Senhor que irá nos 
falar. Inclinemos nossos ouvidos e 
abramos nosso coração para aco-
lher sua Palavra.

PRIMEIRA LEITURA
(Is 58,7-10)

6  
Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Assim diz o Senhor, 7reparte o pão 
com o faminto, acolhe em casa os 
pobres e peregrinos. Quando encon-
trares um nu, cobre-o, e não despre-
zes a tua carne. 8Então, brilhará tua 
luz como a aurora e tua saúde há de 
recuperar-se mais depressa; à frente 
caminhará tua justiça e a glória do 
Senhor te seguirá. 9Então invocarás 
o Senhor e ele te atenderá, pedirás 
socorro, e ele dirá: “Eis-me aqui”. 
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Se destruíres teus instrumentos de 
opressão, e deixares os hábitos au-
toritários e a linguagem maldosa; 
10se acolheres de coração aberto o 
indigente e prestares todo o socorro 
ao necessitado, nascerá nas trevas a 
tua luz e tua vida obscura será como 
o meio-dia. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 111(112)7
Uma luz brilha nas trevas para o  
justo, / permanece para sempre o 
bem que fez. 
1. Ele é correto, generoso e com-
passivo, * como luz brilha nas trevas 
para os justos. / Feliz o homem cari-
doso e prestativo, * que resolve seus 
negócios com justiça. 
2. Porque jamais vacilará o homem 
justo, * sua lembrança permanece 
eternamente. / Ele não teme rece-
ber notícias más: * confiando em 
Deus, seu coração está seguro.
3. Seu coração está tranquilo e nada 
teme, * ele reparte com os pobres 
os seus bens; / permanece para 
sempre o bem que fez * e crescerão 
a sua glória e seu poder.

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 2,1-5)

8
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. 1Irmãos, quan-
do fui à vossa cidade anunciar-vos o 
mistério de Deus, não recorri a uma 
linguagem elevada ou ao prestígio 
da sabedoria humana. 2Pois, entre 
vós, não julguei saber coisa alguma, 
a não ser Jesus Cristo, e este, cruci-
ficado. 3Aliás, eu estive junto de vós, 
com fraqueza e receio, e muito tre-
mor. 4Também a minha palavra e a 
minha pregação não tinham nada 
dos discursos persuasivos da sabe-
doria, mas eram uma demonstra-
ção do poder do Espírito, 5para que 
a vossa fé se baseasse no poder de 
Deus, e não na sabedoria dos ho-
mens. – Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO9 (Jo 8,12)

Aleluia, aleluia, aleluia.
Pois eu sou a Luz do mundo, quem 
nos diz é o Senhor; / e vai ter a Luz da 
Vida, quem se faz meu seguidor!

EVANGELHO
(Mt 5,13-16)

10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de  
Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus 
discípulos: 13”Vós sois o sal da terra. 
Ora, se o sal se tornar insosso, com 
que salgaremos? Ele não servirá 
para mais nada, senão para ser joga-
do fora e ser pisado pelos homens. 
14Vós sois a luz do mundo. Não pode 
ficar escondida uma cidade cons-
truída sobre um monte. 15Ninguém 
acende uma lâmpada, e a coloca de-
baixo de uma vasilha, mas sim, num 
candeeiro, onde brilha para todos 
que estão na casa. 16Assim também 
brilhe a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras 
e louvem o vosso Pai que está nos 
céus”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
Creio em Deus Pai todo-poderoso /  
criador do céu e da terra, / e em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, /  
que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pila-
tos, / foi crucificado, morto e sepul-
tado. / Desceu à mansão dos mor-
tos; / ressuscitou ao terceiro dia, / 
subiu aos céus; / está sentado à di-
reita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo; /  
na Santa Igreja católica; / na comu-
nhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; /  
na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a 
Palavra do Senhor e professado a 
nossa fé, elevemos agora a Deus, as 
nossas preces, suplicando:
T. Mostrai-nos, Senhor, o vosso 
amor!
1. Senhor, vós fizestes de vossa Igre-
ja, uma luz que ilumina o mundo in-
teiro; conservai, em nosso caminho 
sinodal, o desejo de testemunhar 
em nossa cidade a vossa luz.
2. Deus de sabedoria infinita, que 
espalhastes por todos os caminhos 
do mundo os discípulos de vosso Fi-
lho, enchei-lhes de santa audácia, 
para que transformem, a partir do  
Evangelho, todas as realidades.
3. Pastor eterno, enchei com a sabe-
doria da Cruz, os corações de todos 
os servidores de vossa Igreja, para 
que encontrem sempre na cruz a 
eficácia de seu ministério. 

4. Senhor, Pai de todos os dons; que 
saibamos repartir com generosida-
de o que nos concedeis, para que 
cresçam a justiça e a solidariedade 
em nossa cidade.

(outras preces da comunidade)
P. Pai clemente, que por vosso Filho 
nos ensinais o caminho da bem-
-aventurança perfeita, escutai as 
preces da vossa Igreja em oração 
e concedei-nos o que vos pedimos 
confiantes em vosso amor. Por Cris-
to, nosso Senhor. 
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14
(L. e M.: José Acácio Santana)

1. Muitos grãos de trigo / se torna-
ram pão: / hoje são teu corpo, ceia e 
comunhão. / Muitos grãos de trigo /  
se tornaram pão.
Toma, Senhor, nossa vida em ação /  
para mudá-la em fruto e missão. / 
Toma, Senhor, nossa vida em ação / 
para mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva / se tornaram 
vinho: / hoje são teu sangue, força no 
caminho. / muitos cachos de uva / se 
tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação, /  
hoje oferecidas em consagração. / 
Muitas são as vidas / feitas vocação. 

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Senhor nosso Deus, que criastes o 
pão e o vinho para alimento da nos-
sa fraqueza, concedei que se tornem 
para nós sacramento da vida eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

(MR, p.488) 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV16

 
P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 
dar-vos graças, é nossa salvação dar-
-vos glória: só vós sois o Deus vivo e 
verdadeiro que existis antes de todo 
o tempo e permaneceis para sem-
pre, habitando em luz inacessível. 
Mas, porque sois o Deus de bonda-
de e a fonte da vida, fizestes todas 
as coisas para cobrir de bênçãos as 
vossas criaturas e a muitos alegrar 
com a vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz!
P. Eis, pois, diante de vós todos os 
anjos que vos servem e glorificam 
sem cessar, contemplando a vossa 
glória. Com eles, também nós, e, 
por nossa voz, tudo o que criastes, 
celebramos o vosso nome, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
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CP. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as coi-
sas: criastes o homem e a mulher à 
vossa imagem e lhes confiastes todo 
o universo, para que, servindo a vós, 
seu Criador, dominassem toda cria-
tura. E quando pela desobediência 
perderam a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da morte, 
mas a todos socorrestes com bon-
dade, para que, ao procurar-vos, vos 
pudessem encontrar.
T. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!
P. E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mu-
lheres e os instruístes pelos profetas 
na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai santo, amastes o mundo 
que, chegada a plenitude dos tem-
pos, nos enviastes vosso próprio Fi-
lho para ser o nosso Salvador. 
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
P. Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado, anunciou 
aos pobres a salvação, aos oprimi-
dos, a liberdade, aos tristes, a ale-
gria. E para realizar o vosso plano de 
amor, entregou-se à morte e, ressus-
citando dos mortos, venceu a morte 
e renovou a vida. 
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua 
morte!
P. E, a fim de não mais vivermos para 
nós, mas para ele, que por nós mor-
reu e ressuscitou, enviou de vós, ó 
Pai, o Espírito Santo, como primeiro 
dom aos vossos fiéis para santificar 
todas as coisas, levando à plenitude 
a sua obra.
T. Santificai-nos pelo dom do vosso 
Espírito!
CC. Por isso, nós vos pedimos que 
o mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se tor-
nem o Corpo  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mis-
tério que ele nos deixou em sinal da 
eterna aliança. 
T. Santificai nossa oferenda pelo  
Espírito!
P. Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, 
tendo amado os seus que estavam 
no mundo, amou-os até o fim. En-
quanto ceavam, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 

Do mesmo modo, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, deu 
graças novamente, e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anuncia-
mos a morte do Cristo e sua desci-
da entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vossa 
direita, e, esperando a sua vinda 
gloriosa, nós vos oferecemos o seu 
Corpo e Sangue, sacrifício do vosso 
agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai, com bondade, o sacrifício que 
destes à vossa Igreja e concedei aos 
que vamos participar do mesmo pão 
e do mesmo cálice que, reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo, 
nos tornemos em Cristo um sacrifí-
cio vivo para o louvor da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de louvor!
1C. E agora, ó Pai, lembrai-vos de to-
dos pelos quais vos oferecemos este 
sacrifício: o vosso servo o Papa Fran-
cisco, o nosso bispo Odilo, os bispos 
do mundo inteiro, os presbíteros e 
todos os ministros, os fiéis, que, em 
torno deste altar, vos oferecem este 
sacrifício, o povo que vos pertence e 
todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
2C. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo e 
de todos os mortos dos quais só vós 
conhecestes a fé. 
T. A todos saciai com vossa glória!
3C. E a todos nós, vossos filhos e 
filhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, 
com os apóstolos e todos os santos, 
possamos alcançar a herança eterna 
no vosso reino, onde, com todas as 
criaturas, libertas da corrupção do 
pecado e da morte, vos glorificare-
mos por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, ago-
ra e para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
(L.: Mt 5,13 e Sl 111 | M.: Pe. José Weber, SVD)

1718
Jesus nos disse: “Sois o sal da ter-
ra; o sal não pode se tornar insos-
so!”/ Jesus nos disse: “Sois a luz do 
mundo, que ela brilhe e ilumine a 
todos”!
1. Feliz o homem que respeita o Se-
nhor * e que ama com carinho a sua 
lei! / Sua descendência será forte so-
bre a terra, * abençoada a geração 
dos homens retos!
2. Feliz o homem caridoso e pres-
tativo, * que resolve seus negócios 
com justiça. / Porque jamais vacilará 
o homem reto, * sua lembrança per-
manece eternamente!
3. Ele não teme receber notícias 
más: * confiando em Deus, seu cora-
ção está seguro. / Seu coração está 
tranquilo e nada teme, * e confusos 
há de ver seus inimigos.
4. Ele reparte com os pobres os seus 
bens, * permanece para sempre o 
bem que fez, / e crescerão a sua gló-
ria e seu poder. * Feliz o homem que 
respeita o Senhor!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos: Ó Deus, vós quisestes 
que participássemos do mesmo pão 
e do mesmo cálice; fazei-nos viver 
de tal modo unidos em Cristo, que 
tenhamos a alegria de produzir mui-
tos frutos para a salvação do mun-
do. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio /  
na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-
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-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito Santo, 
iluminai-nos. Amém!

BÊNÇÃO FINAL21

RITOS FINAIS

(Tempo Comum V, p. 526)

P. Que Deus todo-poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e der-
rame sobre vós as suas bênçãos. 
T. Amém.
P. Torne os vossos corações atentos 
à sua palavra, a fim de que transbor-
deis de alegria divina. 
T. Amém.
P. Assim, abraçando o bem e a jus-

tiça, possais correr sempre pelo ca-
minho dos mandamentos divinos e 
tornar-vos coerdeiros dos santos. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

HINO DO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

22

Povo de Deus, / Igreja do Senhor, / 
Caminhemos sempre unidos / num 
só coração! / Quanta alegria! / Que 
bênção tão grande! / O Evangelho 
de Jesus anunciar.

1. No Páteo do Colégio / São Paulo 
recebeu / A semente do Evangelho /  
de santos missionários / Chegou a 
nossa vez! É missão de todos nós! / 
Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar
2. De Cristo somos nós / Discípulos-
-missionários / “Igreja em saída” / 
ao encontro dos irmãos. / Levemos 
generosos / a alegria do Evangelho /  
A todos os recantos / da cidade a 
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor de 
missionários / Envia teu Espírito /  
e nos mostra o caminho / Converte-
-nos agora / e renova a Tua Igreja. / 
Concede aos teus filhos / unidade, 
amor e fé.

SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO.
Gosto de ler os escritos do profeta 
Isaías. Suas palavras poéticas, che-
gam até nós de uma forma tão ado-
rável que vão entrando pelos olhos 
e ouvidos e descem ao coração 
como aviso, denúncia, chamada de 
atenção e também de doçura para o 
cotidiano de nossas vidas, nos desa-
fiando a um comportamento novo e 
um novo jeito de entender a vida. A 
perícope deste domingo indica três 
verbos que são determinantes para 
a ação humana: repartir, acolher e 
cobrir, e aponta pessoas concretas 
a serem beneficiadas por gestos tão 
nobres: pobres, indigentes, peregri-
nos, famintos... Ainda mais, pede 
para destruir os “hábitos autoritá-
rios e a língua maldosa”. Modelados 
por esta “poesia profética”, pode-
mos recomeçar todos os dias numa 
dinâmica que culminará com o bri-
lho da luz de Deus a clarear como o 
sol ao meio dia. Creiamos nisso.
Belo também é o salmo 111, um 
hino à caridade e ao bem. Nele é 
apresentada uma expressiva lista de 
qualidades de quem sabe praticar 
o amor: correto, compassivo, pres-
tativo, carinhoso, reto e justo. São 
pessoas de um equilíbrio admirável 
que vão permanecer para sempre 
na memória do povo, por isso o sal-
mo não economiza em elogios: “sua 
lembrança permanece eternamen-
te...permanece para sempre o bem 
que fez”. 

O apóstolo Paulo nos diz que isso 
está ao alcance de todos. Não é pre-
ciso ter algum dom extraordinário 
para realizar as obras de Deus em 
benefício das pessoas. Ele testemu-
nha dizendo que sua palavra nada 
tinha de elevada e sentiu receio e 
fraqueza, mas viu em tudo o poder 
de Deus se manifestar de modo ex-
traordinário.
No Evangelho, Jesus apresenta duas 
imagens que traduzem muito bem o 
modo correto de se comportar: sal e 
luz. “Eles, no entanto, são desdobra-
dos em tantos outros que ganham, 
igualmente, muita relevância no 
conjunto: cidade, monte, candeeiro, 
casa. É como se Jesus nos indicasse 
que nossa ação deve ser na direção 
do mundo inteiro, dos altos e bai-
xos, da cidade e da casa” (Prof. Alta-
mir Célio de Andrade).
O sal é um dos minerais mais sim-
ples, no entanto imprescindível para 
nossa alimentação. No tempo de Je-
sus eram usados blocos de sal para 
revestir por dentro os fornos de 
pão. Conseguia-se assim conservar 
o calor para o seu cozimento. Com o 
tempo este sal ia perdendo a capa-
cidade térmica e precisava ser subs-
tituído. Os restos das placas retira-
das eram utilizados para compactar 
a terra dos caminhos, por isso “não 
servirá para mais nada, senão para 
ser jogado fora e ser pisados pelos 
homens”. (cf. Mt 5,13)

O sal é útil quando entra em contato 
e se dissolve nos alimentos dando 
sabor ao que comemos e preservan-
do-os para que não se estraguem. 
Ele deixa de ser o que é para que o 
outro seja melhor. Assim deve ser o 
discípulo do Senhor.
A luz não pode ficar escondida em 
uma vasilha, mas colocada em um 
candeeiro para iluminar a casa in-
teira. O candeeiro não é para que 
os outros nos vejam, mas para que 
a luz de nossas vidas se espalhe e 
desperte a “faísca de luz” presente 
no coração de cada pessoa. Quanto 
mais luz emergir de dentro de nós, 
mais brilhante será o mundo em 
que vivemos. Pelo fato de ser ben-
fazeja e criadora, ela nos permite di-
zer com o poeta Thiago de Mello, no 
meio de impasses, ameaças e con-
flitos que pesam sobre nossa vida: 
“Faz escuro, mas eu canto” (Padre 
Adroaldo Palaoro).
Por meio do profeta, do salmista, 
do Apóstolo e do Senhor Jesus vi-
mos que não podemos ser simples 
observadores do sofrimento alheio. 
Desde já pensemos na proposta da 
Campanha da Fraternidade que fala 
sobre a fome. Já é a terceira campa-
nha com este tema. Será que a rea-
lidade da pobreza ainda não nos in-
comoda o suficiente para deixarmos 
de ser meros expectadores?

Dom José Benedito Cardoso 
Bispo Auxiliar de São Paulo
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