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Por amor, Deus revelou-Se 
ao homem, comunicando-
lhe  gradua lmente  o  seu 
próprio mistério, por ações 
e por palavras, dando assim 
uma resposta definit iva e 
superabundante às questões 
que o homem se põe a si próprio 
sobre o sentido e o fim da sua 
vida. Dispôs amorosamente 
que permanecesse íntegro e 
fosse transmitido a todas as 
gerações tudo quanto tinha 
revelado para salvação de 
todos os povos. Jesus Cristo, 
em quem toda a revelação do 
Deus altíssimo se consuma, 
tendo cumprido e promulgado 
pessoalmente o Evangelho 
antes prometido pelos profetas, 
mandou aos Apóstolos que o 
pregassem a todos, como fonte 
de toda a verdade salutar e de 
toda a disciplina de costumes, 
comunicando-lhes assim os 
dons divinos. A transmissão 
do Evangelho, segundo a 
ordem do Senhor, fez-se de 
duas maneiras: Oralmente e 
por escrito. Oralmente pelos 
Apóstolos, que, na sua pregação 
oral, exemplos e instituições, 
transmitiram aquilo que 
tinham recebido dos 
lábios, trato e obras 
de Cristo, e o 
que tinham 

Deus quer que todos os 
homens sejam salvos e 
cheguem ao conhecimento 
da verdade (1Tm 2,4)

aprendido por inspiração do 
Espírito Santo. E por escrito, 
por  aque les  após to los  e 
varões apostólicos que, sob a 
inspiração do mesmo Espírito 
Santo, escreveram a mensagem 
da salvação.  Para que o 
Evangelho fosse perenemente 
conservado íntegro e vivo na 
Igreja, os Apóstolos deixaram os 
bispos como seus sucessores, 
entregando-lhes o seu próprio 
ofício de magistério. Com efeito, 
a pregação apostólica, que 
se exprime de modo especial 
nos livros inspirados, devia 
conservar-se, por uma sucessão 
ininterrupta, até a consumação 
dos tempos. Esta transmissão 
viva, realizada no Espírito 
Santo, denomina-se Tradição, 
enquanto distinta da Sagrada 
Escritura, embora estreitamente 
a ela ligada. Pela Tradição, a 
Igreja, na sua doutrina, vida 
e culto, perpetua e transmite 
a todas as gerações tudo 
aquilo que ela é e tudo em 
que acredita. Afirmações dos 
santos Padres testemunham 

a presença vivificadora desta 
Tradição, cujas r iquezas 
entram na prática e na vida da 
Igreja crente e orante. Assim, 
a comunicação que o Pai fez 
de Si próprio, pelo seu Verbo, 
no Espírito Santo, continua 
presente e ativa na Igreja. 
Nossa fé católica é constituída 
de três pilares sólidos, que são: 
A Sagradas Escrituras( Bíblia), 
Sagrada Tradição, e o Sagrado 
Magistério. Através destes três 
pilares fundamentais a Igreja 
nos revela com segurança e 
sem equivoco as doutrinas 
e  ens inamentos  d iv inos 
confiado a Igreja. Nenhum 
dos três pilares são usados 
em contrariedade com outros 
dois, pelo contrário antes de 
ser promulgado uma doutrina 
há de se ter uma conformidade 
entre elas, essa é a coerência 
Santa e magnífica de nossos 
fundamentos catól icos. A 
fé cristã não pode aceitar 
“revelações” que pretendam 
ul t rapassar ou corr ig i r  a 
Revelação de que Cristo é a 
plenitude. É o caso de certas 
religiões não-cristãs, e também 

de certas seitas recentes 
fundadas sobre tais 

“revelações”.

  Fonte CIC

“Antes bem-aventurados 
aqueles que ouvem a palavra de 
Deus e a observam!” (Lc 11,28). 
A Carta aos Hebreus, mostra-
nos todo o poder da Palavra de 
Deus, as Sagradas Escrituras: 
“Porque a palavra de Deus é 
viva, eficaz, mais penetrante 
que uma espada de dois 
gumes, e penetra até a divisão 
da alma e do corpo, e das 
juntas e medulas e discerne os 
sentimentos e pensamentos 
do coração. Nenhuma criatura 
lhe é invisível. Tudo é nu e 
descoberto aos olhos daquele 
a quem haveremos de prestar 
conta” (Hb 4,12-13). Aí está o 
poder da Palavra de Deus. Ela 
tem tão grande poder porque é 
Palavra de Deus e não humana. 
Isto nos garante o Apóstolo: 
“Por isso também damos 
graças sem cessar a Deus 
porque recebestes a palavra 
de Deus, que de nós ouvistes. 
Vós a recebestes não como 
palavra de homens, mas 
como realmente é: Palavra de 
Deus, que age eficazmente 
em vós que crestes”(1 Tess 
2,13). Gostaria de destacar 
isso: “que age eficazmente 
em vós que crestes”. A santa 
Palavra de Deus opera (realiza 
o que significa) naquele que crê, 
naquele que a recebe e acolhe 
como Palavra de Deus. Ali ela dá 
muitos frutos. O Espírito Santo 
nos ensina essa verdade, pelo 
profeta Isaías; cuja boca tornou 
“semelhante a uma espada 
afiada” (Is 49,2): “Tal como 
a chuva e a neve caem do 
céu e para lá não voltam sem 
ter regado a terra, sem a ter 
fecundado, e feito germinar 
as plantas, sem dar o grão a 
semear e o pão a comer, assim 
acontece à palavra que minha 
boca profere: não volta sem 
ter produzido seu efeito, sem 
ter executado a minha vontade 
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e cumprido a sua missão” 
(Is 55,10). A palavra de Deus 
é transformadora, santificante. 
São Paulo explica isso a 
seu jovem discípulo Timóteo, 
com toda convicção: “Toda 
a Escritura é inspirada por 
Deus, é útil para ensinar, 
para persuadir, para corrigir 
e formar na justiça” (2Tm 
3,16). Ela é, portanto um 
instrumento indispensável 
para a nossa santificação. Não 
conseguiremos ter os mesmos 
sentimentos de Cristo sem 
ouvir, ler, meditar, estudar e 
conhecer a sua santa Palavra. 
São Jerônimo, que traduziu a 
Bíblia do grego e do hebraico 
para o latim (Vulgata), dizia 
que “quem não conhece 
o Evangelho não conhece 
Jesus Cristo”. Neste ano de 
2014, vamos ler o Evangelho 
de Mateus. O lema para o 
Mês da Bíblia, desta vez, é 
“Vão e façam com que todos 
os povos se tornem meus 
discípulos, batizando-os em 
nome do Pai, e do filho, e do 
Espírito Santo, e ensinando-
os a observar tudo o que eu 
ordenei a vocês!” (Mt 28,19-
20) Acolhemos o Evangelho 
de Mateus como a Nova Lei 
de Deus que Jesus nos trouxe. 
Mateus a redigiu na forma de 
cinco livros, como se fosse um 
novo Pentateuco. Os livros 
querem nos inserir na nova 
e eterna aliança realizada 
por Jesus, que disse: “Não 
pensem que eu vim abolir 
a lei e os Profetas. Não vim 
abolir, mas dar-lhes pleno 
cumprimento” (Mt 5,17). 
Queremos aprofundar esta 
proposta como a formação 
necessária para nós que 
queremos seguir Jesus, sendo 
seus discípulos e missionários. 


