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PRESBÍTERO – PROFETA 

 

O MÚNUS DE ENSINAR 

  

2 Tim 4, 1-5 

 

No dia de nossa ordenação presbiteral, cada um de nós ouviu estas palavras 

pronunciadas pelo bispo ordenante: “Quanto a ti, filho querido, que serás ordenado 

Presbítero, deverás cumprir no Cristo Mestre a tua função de ensinar. Transmite a 

todos a palavra de Deus, que recebeste com alegria. Meditando na lei do Senhor, 

procura crer no que leres, ensinar o que creres, praticar o que ensinares. Seja, 

portanto, a tua pregação alimento para o povo de Deus e a tua vida, estímulo para os 

fiéis, de modo a edificares a casa de Deus, isto é, a Igreja, pela palavra e pelo 

exemplo”. 

 

A cada um de nós foi perguntado: “Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar 

o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica?” Nossa 

resposta foi pronta e generosa: QUERO 

 

E agora, continuo querendo? Como estou desempenhando o ministério da palavra? 

Como estou proclamando o Evangelho, em minhas homilias e em outros meios de 

evangelização? O que tenho feito concretamente para ensinar a fé católica? Minha 

pregação é alimento para o povo de Deus? Minha vida é estímulo para os fiéis? Estou 

edificando a Igreja com minha palavra e meu exemplo? 

 

Na oração consecratória, disse o bispo ordenante: “Seja ele cooperador zeloso de 

nossa Ordem episcopal para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações 

humanos através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins 

da terra, com a graça do Espírito Santo”. 

 

São Carlos Borromeu, dirigindo-se aos presbíteros no último Sínodo Diocesano que 

presidiu na Diocese de Milão, assim se expressou: “Tua missão é pregar e ensinar? 

Estuda e entrega-te ao necessário para bem exerceres este encargo. Faze, primeiro, 

por pregar com a vida e o comportamento. Não aconteça que, vendo-te dizer uma 

coisa e fazer outra, zombem de tuas palavras, abanando a cabeça.1   

 

                                                           
1 LITURGIA DAS HORAS, vol. IV, p. 1436 
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Ao falar dos presbíteros como ministros da palavra de Deus, diz-nos o Concílio 

Vaticano II no Decreto Presbyterorum ordinis: “O Povo de Deus é reunido antes de 

mais pela palavra do Deus vivo, que é justíssimo esperar receber dos lábios dos 

sacerdotes. Com efeito, como ninguém se pode salvar se antes não tiver acreditado, os 

presbíteros, como cooperadores dos Bispos, têm, como primeiro dever, anunciar a todos 

o Evangelho de Deus, para que, realizando o mandato do Senhor: ‘Ide por todo o 

mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas’ (Mc. 16,15), constituam e aumentem o 

Povo de Deus. Com efeito, é pela palavra da salvação que a fé é suscitada no coração 

dos infiéis e alimentada no coração dos fiéis; e é por causa da fé que tem início e se 

desenvolve a assembleia dos crentes, segundo aquele dito do Apóstolo: «a fé vem pelo 

ouvido, o ouvido, porém, pela palavra de Cristo» (Rom. 10,17). Por isso, os presbíteros 

são devedores de todos, para comunicarem a todos a verdade do Evangelho, de que 

gozam no Senhor. Portanto, quer quando, por uma convivência edificante entre os 

povos, os levam a glorificar a Deus, quer quando, pregando abertamente, anunciam o 

mistério de Cristo aos que crêem, quer quando ensinam o catecismo cristão ou 

explanam a doutrina da Igreja, quer quando procuram estudar à luz de Cristo as 

questões do seu tempo, sempre é próprio deles ensinar não a própria sabedoria mas a 

palavra de Deus e convidar instantemente a todos à conversão e à santidade. A pregação 

sacerdotal, não raro dificílima nas circunstâncias atuais do mundo, se deseja mover mais 

convenientemente os ouvintes, não deve se limitar a expor de modo geral e abstrato a 

palavra de Deus mas sim aplicar às circunstâncias concretas da vida a verdade perene do 

Evangelho.Assim se exerce de muitos modos o ministério da palavra segundo as 

diversas necessidades dos ouvintes e os carismas dos pregadores. Nas regiões ou 

agrupamentos não-cristãos, os homens são conduzidos à fé e aos sacramentos da 

salvação mediante a mensagem evangélica; na comunidade dos cristãos, porém, 

sobretudo entre aqueles que parecem entender e acreditar pouco o que frequentam, é 

necessária a pregação da palavra para o próprio ministério dos sacramentos, enquanto 

são sacramentos da fé que nasce da palavra e da palavra se alimenta; o que vale 

sobretudo para a liturgia da palavra na celebração da missa, na qual se unem 

intimamente o anúncio da morte e da ressurreição do Senhor, a resposta do povo 

ouvinte e a própria oblação com que Cristo confirmou a nova aliança no seu sangue; 

nessa oblação comungam os fiéis não só com o desejo mas também com a recepção do 

sacramento” (cf. PO 4). 

 

Disse o Papa Francisco em sua homilia por ocasião da ordenação sacerdotal que 

presidiu no dia 12 de maio de 2019 (Domingo do Bom Pastor): “Quanto a vós, irmãos e 

filhos caríssimos, que estais para ser promovidos à ordem do presbiterato, considerai 

que exercendo o ministério da Sacra Doutrina sereis partícipes da missão de Cristo, 

único Mestre. Esta não é uma associação cultural, não é um sindicato. Vós sereis  

participantes do ministério de Cristo. Dispensai a todos aquela Palavra de Deus, que vós 

mesmos haveis recebido com alegria. Por isso lede e meditai assiduamente a Palavra do 

Senhor para crer o que haveis lido, ensinai o que haveis apreendido na fé, vivei o que 

haveis ensinado. Nunca se pode fazer uma homilia, uma pregação, sem muita oração, 

com a Bíblia na mão. Não vos esqueçais disto. Seja o vossos ensino alimento para o 

Povo de Deus: será tanto mais fecundo se vem do coração e nasce da oração. Seja 

alegria e sustento aos fiéis de Cristo o perfume de vossa vida, como homens de oração, 

homens de sacrifício. Com a Palavra e o exemplo, edificai a casa de Deus, que é a 

Igreja. Assim vós continuareis a obra santificadora de Cristo”.  
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Deixemo-nos guiar pelas palavras no Papa Francisco, ao nos falar sobre a homilia, 

na Exortação Apostólica Evangelii gaudium: “Consideremos agora a pregação dentro 

da Liturgia, que requer uma séria avaliação por parte dos Pastores. Vou me deter 

particularmente, e até com certa meticulosidade, na homilia e sua preparação, porque 

são muitas as reclamações relacionadas com este ministério importante, e não podemos 

fechar os ouvidos. A homilia é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e a 

capacidade de encontro de um Pastor com o seu povo. De fato, sabemos que os fiéis lhe 

dão muita importância; e, muitas vezes, tanto eles como os próprios ministros 

ordenados sofrem: uns a ouvir e os outros a pregar. É triste que seja assim. A homilia 

pode ser, realmente, uma experiência intensa e feliz do Espírito, um consolador 

encontro com a Palavra, uma fonte constante de renovação e crescimento” (EG 135). 

 

“Renovemos a nossa confiança na pregação, que se funda na convicção de que é Deus 

que deseja alcançar os outros através do pregador e de que ele mostra o seu poder 

através da palavra humana. São Paulo fala vigorosamente sobre a necessidade de pregar, 

porque o Senhor quis chegar aos outros por meio também da nossa palavra (cf. Rm 10, 

14-17). Com a palavra, Nosso Senhor conquistou o coração do povo. De todas as partes, 

vinham para ouví-lo (cf. Mc 1, 45). Ficavam maravilhados, «bebendo» os seus 

ensinamentos (cf. Mc 6, 2). Sentiam que lhes falava como quem tem autoridade 

(cf. Mc 1, 27). E os Apóstolos, que Jesus estabelecera ‘para estarem com ele e para os 

enviar a pregar’ (Mc 3, 14), atraíram para o seio da Igreja todos os povos com a palavra 

(cf. Mc 16, 15.20)” (EG 136). 

 

“A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um 

tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral [...]. Alguns párocos 

sustentam frequentemente que isto não é possível por causa de tantas incumbências que 

devem desempenhar; todavia atrevo-me a pedir que todas as semanas se dedique a esta 

tarefa um tempo [...] suficientemente longo, mesmo que se tenha de dar menos tempo a 

outras tarefas também importantes [...]. Um pregador que não se prepara não é 

‘espiritual’: é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu” (EG 145). 

 

“Não é só a homilia que se deve alimentar da Palavra de Deus. Toda a evangelização 

está fundada sobre esta Palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A 

Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso, é preciso formar-se continuamente 

na escuta da Palavra. A Igreja não evangeliza, se não se deixa continuamente 

evangelizar. É indispensável que a Palavra de Deus ‘se torne cada vez mais o coração de 

toda a atividade eclesial’. A Palavra de Deus ouvida e celebrada, sobretudo na 

Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e os torna capazes de um 

autêntico testemunho evangélico na vida diária. Superamos já a velha contraposição 

entre Palavra e Sacramento: a Palavra proclamada, viva e eficaz, prepara a recepção do 

Sacramento e, no Sacramento, essa Palavra alcança a sua máxima eficácia” (EG 174). 
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No motu próprio Aperuit illis (30 de setembro de 2019), pelo qual foi instituído 

o Domingo da Palavra de Deus, diz o Santo Padre o Papa Francisco: “Na unidade 

gerada pela escuta, primariamente os Pastores têm a grande responsabilidade de explicar 

e fazer compreender a todos a Sagrada Escritura. Uma vez que é o livro do povo, todos 

os que têm a vocação de ser ministros da Palavra devem sentir fortemente a exigência 

de torná-la acessível à sua comunidade. De modo particular, a homilia desempenha uma 

função totalmente peculiar, porque possui «um caráter quase sacramental» (Francisco, 

Exort. ap. Evangelii gaudium, 142). Introduzir profundamente na Palavra de Deus, com 

uma linguagem simples e adaptada a quem escuta, requer do sacerdote que faça 

descobrir também «a beleza das imagens que o Senhor utilizava para incentivar a 

prática do bem» (Ibid., 142). Trata-se de uma oportunidade pastoral a não perder! 

Com efeito, para muitos dos nossos fiéis, esta é a única ocasião que têm para captar a 

beleza da Palavra de Deus e a ver referida à sua vida diária. Por isso, é preciso dedicar 

tempo conveniente à preparação da homilia. Não se pode improvisar o comentário às 

leituras sagradas. Sobretudo a nós, pregadores, pede-se o esforço de não nos alongarmos 

desmesuradamente com homilias enfatuadas ou sobre assuntos não atinentes. Se nos 

detivermos a meditar e rezar sobre o texto sagrado, então seremos capazes de falar com 

o coração para chegar ao coração das pessoas que escutam, de modo a expressar o 

essencial que é recebido e produz fruto. Nunca nos cansemos de dedicar tempo e oração 

à Sagrada Escritura, para que seja acolhida, «não como palavra de homens, mas como 

ela é realmente, palavra de Deus» (1 Ts 2, 13) (5). 

Bento XVI, na Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis, ao tratar do tema da 

homilia, nos diz: “Pensando na importância da palavra de Deus, surge a necessidade de 

melhorar a qualidade da homilia; de fato, esta «constitui ‘parte integrante da ação 

litúrgica’, cuja função é favorecer uma compreensão e eficácia mais ampla da palavra 

de Deus na vida dos fiéis. Por isso, os ministros ordenados devem ‘preparar 

cuidadosamente a homilia, baseando-se num adequado conhecimento da Sagrada 

Escritura’. [...]. De modo particular, peço aos ministros para fazerem com que a homilia 

coloque a palavra de Deus proclamada em estreita relação com a celebração sacramental  

e com a vida da comunidade, de tal modo que a palavra de Deus seja realmente apoio e 

vida da Igreja”.  

 

Na Exortação Apostólica Verbum Domini, diz Bento XVI: “Aqueles que, por ministério 

específico, estão incumbidos da pregação tenham verdadeiramente a peito esta tarefa 

[...]. Devem-se evitar homilias que ocultam a simplicidade da Palavra de Deus, com 

inúteis divagações que ameaçam atrair a atenção mais para o pregador do que para o 

coração da mensagem evangélica. Deve resultar claramente aos fiéis que aquilo que 

empenha o pregador é mostrar Cristo, que deve estar no centro de cada homilia. Por 

isso, é preciso que os pregadores tenham familiaridade e contato assíduo com o texto 

sagrado; preparem-se para a homilia na meditação e na oração, a fim de pregarem com 

convicção e paixão. A assembleia sinodal exortou a ter presente as seguintes perguntas: 

‘O que dizem as leituras proclamadas? O que dizem a mim pessoalmente? O que devo 

dizer à comunidade, tendo em conta a sua situação concreta?’. O pregador deve deixar-

se ‘interpelar primeiro pela Palavra de Deus que anuncia’, porque – como diz Santo 

Agostinho –‘seguramente fica sem fruto aquele que prega exteriormente a Palavra de 

Deus sem a escutar no seu íntimo’. Cuide-se, com atenção particular, a homilia dos 

domingos e solenidades; e mesmo durante a semana nas Missas cum populo, quando 

possível, não se deixe de oferecer breves reflexões, apropriadas à situação, para ajudar 

os fiéis a acolherem e tornarem fecunda a Palavra escutada” (VD 59). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Palavras_que_abrasam_os_corações
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Palavras_que_abrasam_os_corações
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Diz a Nota sobre o Domingo da Palavra de Deus, publicada pela Congregação para o 

Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, a 17 de dezembro de 2020: “Na homilia 

se expõem, ao logo do ano litúrgico e partindo das leituras bíblicas,os mistérios da fé e 

as normas de vida cristã. «Os Pastores são  os primeiros que têm a grande 

responsabilidade de explicar e permitir que todos entendam a Sagrada Escritura. Posto 

que é o  livro do povo, os que têm a vocação de ser ministros da Palavra devem sentir 

com força a necessidade de torná-la acessível à sua comunidade». os bispos, presbíteros 

e diáconos devem empenhar-se em realizar este ministério com especial dedicação, 

aproveitando os meios propostos pela Igreja (n. 4). Particular importância tem  silêncio 

que, favorecendo a meditação, permite que a Palavra de Deus seja acolhida 

interiormente por quem a escuta (n. 5). 

Em minhas homilias, anuncio Jesus Cristo ou a mim mesmo? Transmito a Palavra de 

Deus ou a sabedoria humana? Ensino o que propõe o Magistério da Igreja ou minhas 

próprias ideias e opiniões pessoais?  

 

Diz Santo Ambrósio (Séc. IV): “As tuas pregações sejam fluentes, puras e claras, de 

modo que o teu ensinamento moral penetre suavemente nos que te escutam, e o encanto 

de tuas palavras inspire confiança ao povo; desse modo ele te seguirá, de boa vontade 

para aonde o conduzires. Os teus discursos sejam repletos de inteligência. Por isso diz 

Salomão: Os lábios do sábio são as armas da sabedoria (cf. Pr 15,7); e noutra 

passagem: O pensamento dirija os teus lábios, isto é, os teus sermões brilhem pela sua 

clareza e teus discursos e explicações dispensem as opiniões alheias. Que tua palavra 

seja capaz de se defender por si mesma. Enfim, não saia de tua boca nenhuma palavra 

inútil e sem sentido” (LH, vol I, p. 1035). 

 

Em suas Homilias sobre os Evangelhos, diz São Gregório Magno (Séc. VI): “Ouçamos 

o que diz Jesus quando envia pregadores: A messe é grande, são poucos os operários. 

Rogai, pois, ao Senhor da Messe que envie operários a seu campo (Mt 9,37-38). Para 

grande messe, poucos operários, coisa que não sem imensa tristeza podemos repetir; 

pois embora haja quem escute as palavras boas, falta quem as diga. Eis que o mundo 

está cheio de sacerdotes, todavia, raramente se vê um operário na messe de Deus; 

porque aceitamos, sim, o ofício sacerdotal, mas não cumprimos o dever do ofício” (LH, 

vol. IV, p. 1393).  

 

Em sua homilia da Missa do Crisma de 2021, com realismo evangélico recorda-nos o 

Papa Francisco: “queridos irmãos sacerdotes, a proclamação da Boa Nova está 

misteriosamente ligada à perseguição e à cruz [...]. A fim de «tirar algum proveito» para 

a nossa vida sacerdotal, que reflexão poderemos fazer ao contemplar a presença  da cruz 

(da incompreensão, da rejeição, da perseguição) no início e no meio da pregação 

evangélica de Jesus? Vêm-me à mente duas reflexões: A primeira é que não nos deve 

maravilhar a constatação de estar presente a cruz na vida do Senhor, no início de seu 

ministério, pois estava já antes do seu nascimento [...]. A cruz não é um fato indutivo, 

um fato ocasional produzido por uma conjuntura na vida do Senhor. É verdade que 

todos os crucificadores da história fazem aparecer a cruz como um dano colateral, mas 

não é assim: a cruz não depende das circunstâncias. As grandes cruzes da humanidade e 

as pequenas – digamos assim! – cruzes nossas, de cada um de nós, não dependem das 

circunstâncias. 
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Por que o Senhor abraçou a cruz em toda a sua integridade? Por que  Jesus abraçou a 

paixão inteira: abraçou a traição e o abandono dos seus amigos já desde a Última Ceia, 

aceitou a prisão ilegal, o julgamento sumário, a sentença desproporcionada, a malvadez 

sem motivo das bofetadas e cuspidelas? Se as circunstâncias determinassem o poder 

salvífico da cruz, o Senhor não teria abraçado tudo. Mas quando chegou a sua hora, 

abraçou a cruz inteira. Porque a cruz não tolera ambiguidade; com a cruz, não se 

regateia! 

 

E a segunda reflexão é esta: É verdade que há algo na cruz que é parte integrante da 

nossa condição humana, com os seus limites e fragilidades. Mas é verdade também que, 

daquilo que acontece na cruz, há algo que não é inerente à nossa fragilidade, mas é a 

mordedura da serpente que, vendo o Crucificado indefeso, morde-o e tenta envenenar e 

desacreditar toda a sua obra. Mordedura, que procura escandalizar – esta é uma época 

dos escândalos –, mordedura que procura imobilizar e tornar estéril e insignificante todo 

o serviço e sacrifício de amor pelos outros. É o veneno do maligno que continua a 

insistir: salva-te a ti mesmo. 

 

É verdade que, no anúncio do Evangelho, há cruz; mas é uma cruz que salva. Pacificada 

com o Sangue de Jesus, é uma cruz com a força da vitória de Cristo que vence o mal e 

liberta-nos do maligno. Abraçá-la com Jesus e como ele, desde «antes» de ir pregar, 

permite-nos discernir e repelir o veneno do escândalo com que o demônio procurará 

envenenar-nos quando chegar inesperadamente uma cruz na nossa vida”.  

 


