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Mensagem dos livros sapienciais  

Quem lê os livros da sabedoria, sobretudo Provérbios e Eclesiástico, faz 
espontaneamente esta observação: falam pouco de Deus e quase só falam da 
vida. Faz ainda a seguinte descoberta: a maior parte do que lá está escrito podia 
ser descoberto por qualquer pessoa que reflita um pouco sobre a vida. Não 
parecem ter nada de extraordinário. Contêm, apenas, as coisas ordinárias da vida 
quotidiana. Com que finalidade estão na Bíblia? Nos livros de sabedoria do Egito e 
da Babilónia há muitas coisas semelhantes e até mais bonitas. 

Esse ambiente de sabedoria determinava a mentalidade e o modo de pensar 
do povo. Como hoje, a mentalidade científica começa a determinar novamente a 
mentalidade do povo. É nessa terra, marcada pela sabedoria, que foi plantada a 
semente da Palavra de Deus e que foi crescendo a árvore da Revelação. 
Demorou muito tempo para os sábios perceberem o valor da Revelação. Nem por 
isso deixaram de ser homens de fé. Mas, a fé não influía nas raízes e nos 
esquemas da pesquisa que a sabedoria fazia em torno da vida. Hoje, um 
antropólogo pode ser um homem de muita fé, mas a sua convicção religiosa não 
influi sobre os princípios da sua ciência. 

A sabedoria encontra os seus limites, esbarra num problema insolúvel. 
Deixando-se guiar apenas pelos resultados das suas conclusões empíricas, 
necessariamente chega à constatação do absurdo. Mas o desespero do absurdo, 
provocado pelo Eclesiastes, despertou no homem o desejo de saber mais a 
respeito da morte e da vida. 

Como seriam os horizontes de Deus dentro do 

olhar de Jesus de Nazaré? Um coração tecido de 

sangue e uma alma talhada de entrega, lançados 

nas mãos do Pai. Que Semana dolorosa!... Abate-

se sobre Jesus a intempestiva ira do mal, 

trabalhado por um discípulo. Experimenta a 

cobardia dos que Ele escolhera como pilares da 

Sua Igreja  Quiseram passar por desconhecidos. 

Na hora do Sangue e da total entrega, dá a cara  

 

Amor em Festa 

um jovem chamado João. Provavelmente, não se deu conta da tragédia 

que se aproximava do Mestre. 

   Como dói o abandono dos amigos! Na hora da tragédia, no Jardim das 

Oliveiras, na mundividência do caos humano, os amigos dormem, 

enquanto os archotes vão criando figuras na noite. E o apóstolo do beijo 

podre deposita na face de Jesus o escarro da traição. 

   Pela Sua indignação contra cambistas caiu na alçada de Anás que 

mantinha em suas mãos as rédeas económicas do Templo. Caiu sobre 

Jesus o azorrague de um julgamento sumário. Ecoou no fundo dos 

corações o grito: “Fizestes da casa de Meu Pai um covil de ladrões”. 

   Jesus culminara a Sua vida na Cruz, mas, antes, celebrou a Páscoa 

com os seus discípulos. Deu-lhes o poder, o mesmo, através dos 

tempos, cimentou sobre Pedro e os outros apóstolos o futuro da Sua 

Igreja. 

   A Quinta-feira do mandamento do Amor, do sacerdócio cristão, do 

lavar os pés aos irmãos. Que tragédia humana se abateu sobre o mais 

Inocente dos homens! Sobre a fragilidade dos Apóstolos e a aposta no 

Espírito, Jesus coloca sobre os ombros dos mais próximos a construção 

da Sua Igreja. Como a Cruz não tem a última palavra sobre a Vida, 

Jesus está aí, Vivo e Ressuscitado. 

 Pe. José Manuel  
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Pouco a pouco, aquela sabedoria acumulada vai-se estendendo e atinge 
todos os setores da vida humana. Sai do círculo da família, torna-se objeto de 
investigação, perde um pouco a espontaneidade e torna-se uma instituição, ao 
lado das instituições do sacerdócio e do profetismo. 

A sabedoria torna-se, agora, um instrumento de governo e começa a ser 
associada com a figura do rei Salomão. Anteriormente, a sabedoria contribuía 
para a organização da vida pessoal e familiar. Agora, contribui para a 
organização e o governo do povo. A sabedoria começa a ser objeto de 
aprofundamento e de estudo. 

Houve uma evolução na prática da sabedoria que se pode constatar nos 
diversos livros sapienciais. Registam as épocas e os diversos aspetos dessa 
evolução. 

Provérbios: Este livro contém uma compilação de provérbios antigos e bem 
populares. Os compiladores, porém, fizeram uma espécie de prefácio, capítulos 
um a nove, em que explicam o que vem a ser a sabedoria e qual a sua origem. 
Os primeiros nove capítulos são bem posteriores e, por isso, mais teóricos e 
muito mais profundos que o resto do Livro. 

Cântico dos Cânticos: Segundo tudo indica, trata-se aqui de uma compilação de 
alguns cantos populares que falam de amor. Um dos sábios achou que estes 
cantos bem poderiam servir para exprimir, de maneira concreta, o amor de Deus 
para com os homens e dos homens para com Deus. Juntou doze desses cantos 
populares e fez o livro que agora está na Bíblia e que sempre foi um dos mais 
documentados. 

Eclesiástico: Representa a prática da sabedoria quando estava a sair do 
ambiente familiar. Contém muitos pequenos tratados sobre os mais variados 
assuntos. Mas nesse livro ainda não se chegou à reflexão filosófica sobre a 
origem da sabedoria. É o concreto que predomina em todos os setores. 

Eclesiastes: Foi feito por um dos sábios oficiais do governo que aí exprime a sua 
profunda frustração diante das diversas atitudes que os homens tomam perante a 
vida. Nenhuma o satisfaz. Examinou tudo e chegou à conclusão de que tudo é 
um absurdo. Aqui e ali insere uns provérbios sobre a ação de Deus na vida dos 
homens, a revelar que não tinha perdido de todo a sua fé na vida e no autor da 
vida, Deus. 

Job: É a sabedoria na sua mais alta expressão literária, tratando um dos pontos 
que mais preocuparam os sábios: o problema do sofrimento do homem justo. 
Tem a forma de uma peça teatral. Não tem nada do antigo provérbio, mas é a 
forma clássica do drama. Representa a experiência vivida de um homem 
sofredor. 

Sabedoria: É o último dos livros sapienciais, escrito cerca do ano sessenta antes 
de Cristo. É o tratado mais profundo sobre a origem da sabedoria que nasce de 
Deus. Sofreu muita influência da filosofia grega, ao menos na maneira de se 
expressar. Foi escrito no Egito. 

Notícias ENS 

Aconteceu 

A acontecer 

- Os retiros espirituais nos dois primeiros fins de semana de março – um 
aberto e dois fechados. A opinião geral é que todos foram muito 
proveitosos para os casais. Os oradores satisfizeram as espectativas e 
aconteceram momentos de boa reflexão em casal. Por isso, damos 
graças ao Senhor. 

Via Lucis: No dia 25 de abril, pelas 18H00, terá lugar a Via Lucis a nível 
regional, na Tabua.  

Reuniões: O Sector A reunirá no dia 13 de abril. 

Formação OUTROS LIVROS SAPIENCIAIS (17) 

- A Via Sacra no dia dezasseis, como todos os anos, teve lugar na igreja 
da paróquia de Fátima com a presença de um bom grupo de equipistas. 
As reflexões e orações foram muito profundas e cheias de significado, 
acompanhadas por cânticos a propósito. Lamentamos que mais casais 
não usufruam destes momentos tão importantes para uma melhor 
vivência quaresmal e de preparação para a Santa Páscoa. 

- No dia 27 teve lugar, pelas 19H30, o terço na rádio orientado pela 
equipa 24. 

- As EJNS tiveram o seu retiro anual onde duas equipas do Funchal 
fizeram o seu compromisso. Louvamos o Senhor por isso. 

- O Sector B reuniu no dia 31. 

 

Desejamos a todos os casais e suas famílias a continuação de uma 
Santa Quaresma e de uma Páscoa cheia de alegria no Senhor, 
nosso Deus, que nos ama infinitamente. Vamos preparando o 
nosso coração para receber e retribuir tão grande amor. 


