
ƬƞƠƮƧƝƚ�ƟƞƢƫƚ��ƀƄ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�

S. Tiago diz: “Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e 
lento para se encolerizar; pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a 
justiça de Deus” (Tg 1,19).

Alguém cheio de cólera não vê mais nada nem ninguém. Nem sequer 
Deus. A cólera faz com que os nossos maus sentimentos pareçam ser o centro 
do mundo; retira-nos a capacidade de pensar e de ver a realidade; retira-nos 
a serenidade. O seu remédio é a escuta do outro e de Deus.

Hoje pedimos ao Senhor a graça de não nos deixarmos dominar pela có-
lera.

ƭƞƫǁƚ�ƟƞƢƫƚ��ƀƅ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�
 

S. Tiago diz: “Renunciando a toda a imundície e a todos os vestígios de 
maldade, recebei com humildade o Verbo enxertado [em vós], capaz de sal-
var as vossas almas” (Tg 1,21).

S. Tiago convida-nos primeiro a esvaziar a nossa vida do pecado: a “imun-
dície”, a sujidade que o mal sempre provoca em nós… Mesmo os mais peque-
nos vestígios de maldade! Essa é a condição para deixarmos que Deus nos 
salve.
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mal.
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S. Tiago convida-nos hoje a receber com humildade o Verbo enxertado na 
nossa vida. Isso é o que nos faz cristãos. Em nós, na nossa vida, foi implantada 
a vida de Cristo, o Verbo, a Palavra da vida. É Ele que é capaz de nos salvar, de 
nos transformar. Precisamos da humildade de quem reconhece que precisa 
de Jesus para viver.

ƪƮƢƧƭƚ�ƟƞƢƫƚ��ƀƇ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�

S. Tiago diz: “Tornai-vos praticantes da Palavra e não simples ouvintes, en-
ganando-vos a vós mesmos” (Tg 1,22).

Depois de nos ter recordado que precisamos de viver de Cristo, a Palavra 
de Deus enxertada na nossa vida humana, S. Tiago convida-nos a ser “prati-
cantes da Palavra”, quer dizer: a viver de Cristo, a Palavra feita carne. Não basta 
ouvir, é preciso escutar a Palavra, deixar que ela se faça vida em nós.

Hoje, pedimos ao Senhor que nos ajude a ser “praticantes da Palavra”.

ƬƞƱƭƚ�ƟƞƢƫƚ��ƀƈ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�

S. Tiago diz: “Aquele que ouve a Palavra e não a pratica é como um ho-
mem que, observando o seu rosto ao espelho, logo que se viu, se vai embora, 
esquecendo como era” (Tg 1,23-24).

O que não pratica a Palavra que ouviu é como alguém que esquece ime-
diatamente quem é. Quantas vezes não sucede isso connosco? Quantas vezes 
esquecemos que somos cristãos porque não deixámos que a Palavra ganhas-
se raízes em nós?

Hoje, pedimos ao Senhor que nos ajude a não esquecer a sua Palavra, e a 
deixar que ela ganhe raízes em nós.

ƬƴƛƚƝƨ��Ɓſ�Ɲƞ�Ʀƚƫǁƨ�
 

S. Tiago diz: “Aquele que considera atentamente a Lei perfeita da liber-
GDGH�H�OKH�«�ƓHO��Q¥R�VHQGR�RXYLQWH�HVTXHFLGR�PDV�DOJX«P�TXH�D�S·H�HP�
prática, é bem-aventurado nessa prática” (Tg 1,25).

É bem-aventurado, feliz, aquele que vive da Palavra. Essa é a Lei perfeita. 
Essa é a Lei da liberdade — aquela que nos torna livres diante de tantas reali-
dades que nos querem prender. A Palavra de Deus liberta-nos.

Hoje, agradecemos ao Senhor a liberdade que Ele nos ajuda a viver — aque-
la liberdade que só Ele nos oferece. 


