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      Esta afirmação, ensinada por Paulo à comunidade de Coríntios, 
ressoa novamente em nossos corações pelos ensinamentos que 
nos chegam por meio da Carta Encíclica LUMEN FIDEI (LF-37), 
escrita pelo Papa Francisco em 29 de Junho de 2013, e nos 
apresenta, dentro da centralidade da fé, a figura da Igreja enquanto 
mãe da nossa fé. Assim, buscando também uma reflexão que nos 
foi proposta pela Semana da Família deste ano, pudemos encontrar 
outra bela definição: Igreja, Mãe e Mestra. Neste contexto de 
transmitir, de ensinar, tem-se, conforme nos ensina a Carta (LF-38)

TransmiTo-vos aquilo que recebi

(cf. i cor 15,3)

Diácono Silvio L. Plotegher

“A transmissão da fé, que brilha para as pessoas de todos os 
lugares, passa também através do eixo do tempo, de geração 
em geração. Dado que a fé nasce de um encontro que acontece 
na história e ilumina o nosso caminho no tempo, a mesma deve 
ser transmitida ao longo dos séculos. É através de uma cadeia 
ininterrupta de testemunhos que nos chega o rosto de Jesus”

E hoje, vemos o homem numa busca incessante de si mesmo, 
caminhando por entre meio as doutrinas e ideologias que 
insistem em preenchê-lo. Em lhes ensinar receitas de felicidades, 
resultando num vazio interior ainda maior. O que Paulo transmitiu 
àquela comunidade, a Igreja também nos transmite hoje. E todo 
este transmitir tem uma essência central e única: Jesus Cristo. 
Assim, nesta conjugação de atributos de Mãe e Mestra, nos vem 
um apelo que brota de seu amor por todos e que busca florescer 
sempre no coração de seus filhos. Uma luz a redescobrir e por isso 
se faz sempre necessário recuperar aquilo que nos é transmitido 

E se a Igreja é mãe, a Igreja 
ama. E se a Igreja ama, ela 
ensina, portanto mestra, 
e acolhe todos os seus 
filhos e dirige a cada um o 
convite a abrir-se ao amor 
incondicional que brota do 
coração de Deus. Por isso, 
vem nos lembrar o Papa 
(LF-37): 

“ Quem se abriu ao amor de Deus, acolheu a sua voz e recebeu a sua 
luz, não pode guardar este dom para si mesmo. Uma vez que é escuta 
e visão, a fé transmite-se também como palavra e como luz” 

É neste ambiente, no sentido de pertença à Igreja de Cristo, que somos todos chamados a 
professar a nossa fé e, como filhos gratos, nos instruir sempre acerca das coisas do Senhor 
e de seus ensinamentos. No entanto, sabemos que caminhamos muitas vezes em meio às 
fragilidades, fraquezas e limitações. Caminhamos às vezes por atalhos que nos afastam da 
presença amorosa da Mãe Igreja e nos portamos como filhos ingratos. E como filhos ingratos, 
preferimos agir como o filho pródigo, lançando-nos ao encontro de outras aventuras. Aventuras 
que poderiam ser traduzidas como uma luz ilusória, uma falta de fé, uma falta de humildade. 
Porquanto, conforme a Carta LUMEN FIDEI também nos faz pensar (LF-2), temos:

“E, contudo podemos ouvir a objeção que se levanta de 
muitos dos nossos contemporâneos, quando se lhes fala 
desta luz da fé. Nos tempos modernos, pensou-se que tal luz 
poderia ter sido suficiente para as sociedades antigas, mas 
não servia para os novos tempos, para o homem tornado 
adulto, orgulhoso da sua razão, desejoso de explorar de 
forma nova o futuro. Nesta perspectiva, a fé aparecia como 
uma luz ilusória, que impedia o homem de cultivar a ousadia 
do saber”

“Transmiti-vos aquilo que recebi”  (I Cor 15,3)


