
   

   de São Mateus 
 

   
Estudo Bíblico dirigido por 

 Pe. Mário Zuchetto, CSS 
 sobre o Evangelho de São Mateus, 

versículo a versículo (Mt 1,1 a 28,20)      
Edição Eletrônica: Março, 2007



EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                     DADOS DO  AUTOR 2 / 282     

 
  

 
 

Padre Mario Zuchetto, CSS  [1918 (Casa Branca, SP)- +2008 (Campinas, SP] foi um extraordinário sacerdote Estigmatino. Sempre foi conhecido como o “verdadeiro filho de Bertoni”, tal a sua dedicação ao seu sacerdócio, à semelhança do fundador da congregação Estigmatiina, São Gaspar Bertoni.  
Dentre tantos grandes trabalhos que ele desenvolveu para a congregação Estigmatina e para a Igreja estão os seus estudos sobre os Evangelhos Sinóticos (segundo Ss. Mateus, Marcos e Lucas), versículo a versículo. Ele desenvolveu esses estudos cuidadosamente, por longos anos. 
Além de ter sido Superior Provincial, formador e servido também nas paróquias Estigmatinas, Pe. Mário dedicou-se por muitos anos a dirigir retiros espirituais, cursilhos de cristandade e encontro de casais com Cristo. Ele ainda escreveu vários livros e artigos sobre São Gaspar Bertoni e a doutrina Católica. 
Que ele sempre interceda por nós! 

† 
††† 
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A diferença entre a época em que foram escritos os Evangelhos 
e os dias de hoje muitas vezes torna um pouco difícil a 
compreensão do que realmente queriam nos dizer os 
Evangelistas.  Por isso o "EVANGELHO COMPLETADO" 
procura deixar claro o pensamento do evangelista São Mateus, 
traduzindo os seus escritos mais dentro do contexto. Um livro 
acrescido de orações e reflexões úteis para oração pessoal, 
meditação da Palavra de Deus, grupos de reflexão bíblica, 
grupos de oração, catequistas e agentes pastorais. 
Indispensável para palestras e colocações sobre textos 
bíblicos. Com certeza, depois de cada lição você sairá dizendo: "Agora entendi” 
 
 
 
 
 
Depois de terem sido ab-rogados os cânones 1399 e 2318 do 
CDC, mercê da intervenção de Paulo VI em AAS 58 (1966) 
1186, os escritos referentes a novas publicações, 
manifestações, milagres etc. podem ser espalhados e lidos 
pelos fiéis, mesmo sem licença expressa da autoridade 
eclesiástica, contanto que se observe a moral cristã geral. 

 
 
 As citações bíblicas textuais foram extraídas da Bíblia Sagrada, 

131 ed., São Paulo, Ed. Ave-Maria, 1999. 
 
 
 
  

PARA A MAIOR GLÓRIA DE JESUS CRISTO NOSSO SENHOR. ALELUIA! 
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Como tirar proveito deste livro 
 

Composta para incentivar o crescimento espiritual de quem lê e medita, esta 
obra é fruto de estudo, de meditação e de oração. Lição por lição, foi preparada para 
um grupo de pessoas que há anos se reúnem com o fim de matar a fome da Palavra 
de Deus, fazendo dela fonte de vida, mais do que objeto de estudo. Você também, 
não manuseie a Escritura só para saber, mas principalmente para aprender a viver 
segundo Deus. 

Este livro poderá ajudá-lo de diversas maneiras. Em primeiro lugar, para a 
meditação da Palavra na sua oração pessoal diária. Para ajudá-lo em palestras nos 
grupos de oração da Renovação Carismática Católica, em reuniões bíblicas 
familiares, em grupos de crescimento espiritual. É útil também para os grupos de 
Cursilho de Cristandade, de reflexão bíblica e de terço com meditação da Palavra, 
para uso de catequistas, de agentes de pastoral responsáveis por atividades 
apostólicas; inclusive, como sugestão para homilias e, finalmente, para todas as 
pessoas que buscam a Deus. Depois de cada lição aprofundada, você sairá dizendo 
satisfeito: "Agora entendi!" 

Traz o título de Evangelho Completado porque não pouca coisa, nos 
Evangelhos, é de difícil compreensão. Difícil porque os evangelistas ou escreveram 
só um pequeno resumo do essencial que Jesus viveu e ensinou (cf. Jo 21,25), ou 
escreveram num nível cultural de 2000 anos atrás, que não é o nosso. 

A mesma palavra pode ter um sentido para eles e outro para nós. Por 
exemplo: nós sabemos o que é odiar; para eles, odiar era apenas pôr em segundo 
lugar. Para nós, irmão é filho dos mesmos pais; para eles, irmão era o 
consangüíneo, que podia ser irmão, primo, sobrinho, tio, neto. Este livro procura 
deixar claro o pensamento do evangelista, traduzindo o texto, mas dentro do 
contexto. Assim, muitas vezes acrescenta palavras, frases e dados que 
COMPLETAM o autor sagrado. O "COMPLETADO" não insinua que seja um 
trabalho acabado. Por isso agradeço a quem enviar seus pareceres ou sugestões. 

Com este manual você tem condições de conduzir uma reunião bíblica. Para 
que ela seja proveitosa, proceda assim: 

1) O coordenador passará as perguntas do questionário aos componentes do 
grupo bem antes da reunião. Em casa, cada qual, sozinho ou com outros, 
procure dar a sua resposta por escrito. Isso força a pesquisar. Esse esforço 
nos enriquece tanto de conhecimentos bíblicos a ponto de nos apaixonarmos. 

2) Na reunião, de pé, inicia-se com uma oração ou canto e lê-se lentamente, no 
próprio Evangelho que cada um trouxe (não o deste livro), o trecho escolhido. 

3) Sentados, todos dão a resposta a cada um dos itens do questionário. Note: os 
números indicam o versículo do Evangelho que originou a pergunta. 
Debatem-se as opiniões desencontradas. Depois, lê-se a resposta deste livro, 
deixando espaço para comentários. 

4) Faz-se a leitura do mesmo trecho neste Evangelho Completado. 
5) Cada um diz sua "Lição de vida", isto é, o que mais o interessou na reunião, o 

que aprendeu. 
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6) Deixa-se a todos a oportunidade de colocar as intenções pelas quais pedem 
que os outros rezem, e de fazer sua oração espontânea. O coordenador pode 
terminar com a oração aqui impressa. 

 Observação: nas ações litúrgicas, o Evangelho Completado não substitui a Bíblia 
oficial. 
 

Campinas, 2003 
O AUTOR 

 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                    ÍNDICE 8 / 282     

Índice  
  Página 
 Capítulo 1 12 
1-17 Genealogia de Jesus 12 
18-25 Anunciação a José e nascimento de Jesus 15  Capítulo 2 19 
1-12 Magos com Jesus 19 
13-15 Fuga para o Egito 22 16-18 Massacre dos inoscentes 22 
19-23 Do Egito a Nazaré 22  Capítulo 3 25 
1-12 João Batista, arauto do Messias 25 
13-17 Jesus batizado 29  Capítulo 4 32 
1-11 Jejum e tentação 32 12-17 Começa a pregar na Galiléia 36 18-22 Os primeiros discípulos 36 
23-25 Começa a pregar e a curar 37  Capítulo 5 41 
1-12 Bem-aventuranças 41 13-16 O sal e a luz do mundo 45 17-20 Valor da lei de Moisés; Jesus veio aperfeiçoá-la 45 
21-26 O novo quinto mandamento embasado na caridade 48 27-32 Adultério, concupiscência, ocasião de pecar, divórcio 50 
33-37 Juramento. Sinceridade 52 
38-42 Lei do talião 53 43-48 Amar o inimigo. O modelo é Deus 55 
 Capítulo 6 58 
1-8 Esmola e oração com reta intenção 58 
9-15 Pai-Nosso 61 16-18 Jejum em segredo 64 19-21 O tesouro que dá sentido à vida 64 
22-23 Pureza de intenção é luz interior 64 24 Os dois senhores antagônicos: opção fundamental 65 
25-34 A busca fundamental. Confiança ativa na Providência divina 66 
 Capítulo 7 69 
1-6 O hábito de julgar e corrigir os outros 69 
7-11 Oração confiante 69 12 A regra de ouro 71 
13-14 Os dois caminhos 71 15-20 Os falsos profetas 72 21-23 Os presunçosos e os verdadeiros discípulos 73 
24-27 Construir a vida sobre a rocha 74 28-29 Autoridade de Jesus 74 
 Capítulo 8 77 
1-4 Cura do leproso 77 5-13 Fé do oficial. Vocação dos pagãos 79 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                    ÍNDICE 9 / 282     

14-17 Curas e exorcismos 82 18-22 Exigências da vocação apostólica 82 
23-27 Tempestade 84 28-34 Dois possessos 86  Capítulo 9 88 
1-8 O paralítico. Poderes de Jesus 88 9-13 Vocação de Mateus 90 
14-17 Jejum 92 18-26 Menina ressuscitada. A hemorroíssa 94 
27-31 Os dois cegos 96 32-34 O possesso mudo 96 35-38 Compaixão de Jesus. Instituição do apostolado 97 
 Capítulo 10 100 
1-4 Os doze apóstolos 100 
5-15 Instruções missionárias (1ª parte) 102 16-23 Instruções missionárias (2ª parte). Perseguições 105 24-31 Instruções a todos os evangelizadores (3ª parte). Não tenham medo 107 
32-33 Testemunhar 109 34-39 Jesus motivo de dissensão. Radicalismo 109 
40-42 Acolhimento e recompensa 109  Capítulo 11 112 
1-11 O Batista 112 
12-19 O Reino. A geração incoerente 114 20-24 Cidades impenitentes 116 
25-30 Preferência aos humildes. O jugo de Cristo. Unidade Pai e Filho. Coração de Jesus 117 
  Capítulo 12 120 
1-8 Senhor do sábado 120 
9-14 Mão seca. Sentido do dia santificado 122 15-21 Jesus, servo de Deus 123 
22-30 Um possesso 124 31-32 Pecado irremissível 127 33-37 A árvore boa e a má 127 
38-42 O sinal de Jonas 129 43-45 Recaída 131 
46-50 Parentesco espiritual 132  Capítulo 13 134 
1-9 Parábola do semeador 134 10-17 O porquê das parábolas 134 18-23 Explicação da parábola do semeador 136 
24-30 Parábola do joio 138 31-32 O grão de mostarda 139 
33-35 O fermento. Parábolas 140 36-43 Explicação da parábola do joio 141 44-52 O tesouro. A pérola. A rede. Epílogo 141 
53-58 Desprezado em Nazaré 144  Capítulo 14 146 
1-12 Apreensões de Herodes. Morte do Batista 146 13-21 Primeira multiplicação do pão 148 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                    ÍNDICE 10 / 282    

22-36 Caminha sobre as ondas 149  Curas em Genesaré 150 
 Capítulo 15 153 
1-9 Tradições dos fariseus e preceitos divinos 153 10-20 O puro e o impuro. Alimento proibido? 153 
21-28 A fé da Cananéia 156 29-31 Curas 158 
32-39 Segunda multiplicação do pão 158  Capítulo 16 161 
1-4 Sinais dos tempos 161 5-12 O fermento farisaico 161 13-20 Identidade de Jesus. Promessa do primado, fundamento e 

indestrutibilidade da Igreja 
163 

21-23 Primeiro anúncio da Paixão e Ressurreição 165 
24-28 Abnegação cristã 166  Capítulo 17 169 
1-9 Transfiguração 169 
10-13 João no papel de Elias 169 14-21 O lunático endemoninhado 172 
22-23 Segundo anúncio da Paixão 174 24-27 Jesus paga imposto 174  Capítulo 18 176 
1-5 Espírito de infância. Grandeza. Adoção. 176 6-11 O maior escândalo. Valor da pessoa. Anjo da guarda 176 
12-14 A ovelha desgarrada. Valor da pessoa 179 15-20 Correção fraterna. Ligar e desligar. Oração em comum 179 21-35 Perdoar 181 
  Capítulo 19 184 
1-2 Última subida a Jerusalém 184 3-9 Indissolubilidade matrimonial 184 
10-12 Celibato por razão sobrenatural 186 13-15 Jesus e as crianças 187 16-26 O perigo da riqueza 188 
27-30 Pobreza voluntária 189  Capítulo 20 192 
1-16 Operários bem pagos 192 17-19 Terceiro anúncio da Paixão 195 
20-28 Ambição e serviço 195 29-34 Dois cegos 197  Capítulo 21 200 
1-11 Entrada messiânica em Jerusalém 200 12-17 Purificação do Templo 202 
18-22 Figueira estéril. Eficácia da oração 204 23-27 Autoridade controvertida de Jesus 205 28-32 Parábola dos dois filhos diferentes 207 
33-46 Alegoria dos vinhateiros homicidas. A pedra angular. O novo povo de Deus 209 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                    ÍNDICE 11 / 282    

 
 Capítulo 22 212 
1-14 Parábola do festim nupcial. Salvação universal 212 
15-22 Controvérsia sobre o tributo devido a César 214 23-33 Controvérsia sobre a ressurreição 216 34-40 Controvérsia sobre o maior mandamento 218 
41-46 Controvérsia sobre o Messias 220  Capítulo 23 222 
1-12 Hipocrisia. Humildade 222 13-39 Indignação com o fingimento 224  Capítulo 24 229 
1-14 Destruição do Templo. Igreja perseguida 229 15-25 Grande tribulação 231 
26-31 A segunda vinda de Cristo 232 32-41 Sinais dos tempos 232 
42-51 Parábolas: casa arrombada e administrador infiel 234  Capítulo 25 236 
1-13 As dez jovens: salvação ou condenação 236 
14-30 Os talentos 237 31-46 Juízo final. Pecado de omissão 240 
 Capítulo 26 242 
1-5 Conspiração contra Jesus 242 6-13 Unção em Betânia 244 
14-16 Traição por dinheiro 244 17-25 Última Ceia 246 
26-30 Eucaristia, Páscoa cristã e sacramento da Paixão 247 31-35 Prediz o abandono dos discípulos e a negação de Pedro 250 36-46 Início da Paixão: agonia no horto 250 
47-56 Jesus traído e preso 252 57-68 Perante o Sinédrio 253 
69-75 Pedro nega Jesus 256  Capítulo 27 257 
1-2 Entregue à autoridade civil 257 
3-10 Fim de Judas 257 11-26 Síntese do processo civil diante de Pilatos. Flagelação 260 
27-31 Escarnecido e coroado de espinhos 262 32-44 Crucificado 263 
45-56 Morte redentora 267 57-66 Sepultamento apressado 272  Capítulo 28 275 
1-7 O sepulcro vazio; 8-10 aparece às mulheres; 11-15 suborno dos guardas 275 
16-20 Aparição na Galiléia e missão universal 278   
 
 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 1 12 / 282    

CAPÍTULO 1  
 

Mt 1,1-17 
Genealogia de Jesus  

(cf. Lc 3,23-38)   
(1) Lista dos antepassados de Jesus Cristo, novo Adão com nova gênese, 
descendente de Davi, rei de Israel, que proveio de Abraão, cabeça do povo de Deus. 
Esta relação constitui o vínculo de união entre Antigo e Novo Testamentos. (2) 
Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos, (3) Judá com Tamar foi pai de Farés e Zara, Farés foi pai de Esrom, Esrom foi pai de 
Aram, (4) Aram foi pai de Abinadab, Abinadab foi pai de Naasson, Naasson foi pai de 
Salmon, (5) Salmon, casado com a pagã Raab, foi pai de Booz, Booz, casado com a 
pagã Rute, foi pai de Jobed, Jobed foi pai de Jessé, (6)Jessé foi pai do rei Davi, Davi, 
com Betsabé, mulher de Urias, foi pai de Salomão, (7) Salomão foi pai de Roboão, 
Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, (8) Asa foi pai de Josafat, Josafat foi pai de Jorão,Jorão foi pai de Ozias, (9) Ozias foi pai de Joatão, Joatão foi pai de 
Acaz, Acaz foi pai de Ezequias, (10) Ezequias foi pai de Manassés, Manassés foi pai 
de Amon, Amon foi pai de Josias, (11)Josias foi pai de Jeconias e seus irmãos. 
Sucedeu então a deportação para Babilônia. (12) Depois do cativeiro de Babilônia, 
Jeconias foi pai de Salatiel, Salatiel foi pai de Zorobabel, (13) Zorobabel foi pai de 
Abiud, Abiud foi pai de Eliaquim, Eliaquim foi pai de Azor, (14) Azor foi pai de Sadoc, 
Sadoc foi pai de Aquim, Aquim foi pai de Eliud, (15) Eliud foi pai de Eleazar, Eleazar 
foi pai de Natan, Natan foi pai de Jacó, (16)Jacó foi pai de José, esposo de Maria, da 
qual nasceu Jesus a quem chamam de Cristo e a quem cabe o direito ao trono de 
Davi por ser o Messias prometido e o Filho de Deus. (17) Assim, em número redondo, 
o total das gerações dos patriarcas desde Abraão (1900 a.C.) até Davi é 14, 14 as 
gerações dos reis desde Davi (1000 a.C.) até a deportação para Babilônia e 14 
gerações dos membros da família de Davi desde o segundo exílio de Babilônia (597 
a.C.) até Cristo. 
 

Questionário 
 
Apresente Mateus 
 

Mateus ou Matanias, como Teodoro, Deodoro, Deodato, Deusdédit, significa 
"presente de Deus". Antes de seguir Jesus, chamava-se Levi, filho de Alfeu (cf. Mc 
2,14; Lc 5,27). Não obstante ser considerado publicano, isto é, pecador público, por 
ser coletor de impostos em Cafarnaum, Jesus o chamou como apóstolo (cf. Mt 9,9). 
Escreveu o Evangelho entre os anos 42 e 70, em aramaico, dialeto do hebraico, 
destinando-o aos seus compatriotas judeu-cristãos. Para sua obra, serviu-se do 
texto de Marcos. O original foi perdido depois de ter sido traduzido para o grego. 
Não apresenta uma narração histórica da vida de Jesus, mas doutrinal. Seu fim é 
demonstrar a messianidade e divindade de Jesus, filho de Davi, anunciado pelos 
profetas e esperado por todo Israel. Daí suas freqüentes citações do Antigo 
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Testamento, provando que as profecias se realizaram plenamente na pessoa de 
Jesus. Foi este o Evangelho mais usado nos cultos das primeiras gerações cristãs. 
v. 1 - Por que davam tanto valor à genealogia? 

Era o meio infalível de preservar a identidade do povo israelita mesclado com 
outros povos. Os sacerdotes, bem como os que pretendiam um cargo público, 
deviam apresentar uma árvore genealógica sem mancha legal. Era uma honra 
descender de um tronco antigo, muito mais se ligado a Davi, cuja estirpe era 
portadora da mais elevada promessa: dela viria o Messias, Rei eterno (cf. SI 88,30). 
Prova que Jesus é verdadeiro homem e não um ser mitológico. 
v. 2 - Na ascendência genealógica do Messias, só se considerava o primogênito. 
Aqui, Judá toma o lugar de Rubem, que era o primogênito (cf. Gn 29,32). Como 
assim? 

Rubem profanou o leito de seu pai; Jacó transferiu então para Judá a 
promessa da dignidade real messiânica (cf. Gn 49,10) e o primado sobre todos seus 
irmãos, cabeças das 12 tribos de Israel; deu ajuda a primogenitura (cf. Gn 35,22; 
49,4; 1Cr 5,1). 
v. 2 - Por que Mateus parte de Abraão e não chega até Adão, como Lc 3,38? 

Mateus escreve para os judeus, a quem só interessava provarem-se 
descendentes de Abraão. Lucas dirige-se aos pagãos convertidos, para mostrar a 
dimensão universal da missão de Jesus, que veio para salvar não só os judeus, mas 
todos os descendentes de Adão. 
v. 3-17 - É completa essa árvore genealógica? 

Não. Basta considerar que entre Esrom e Naasson decorreram os 430 anos 
da estadia dos hebreus no Egito (cf. Ex 12,40), tempo que exige mais de 14 
gerações, atribuindo-se mais ou menos 25 anos a cada geração. Mateus omite 
vários nomes intermediários. Também entre Salmon e Davi medeiam 350 anos, e 
nessa lista só constam 4 gerações. Entre Jorão e Ozias, foram omitidos os reis 
Ocozias, Joás e Amasias. Mateus, como fazem freqüentemente os orientais, quis 
apresentar 14 gerações convencionais antes da escravidão de Babilônia por questão 
de simetria, para facilitar a memória, porque o objetivo não é dar a conhecer todos 
os ascendentes e sim mostrar os mais ilustres e famosos. Por exemplo, os três reis 
Ocozias, Joás e Amasias foram maus e, por parte de mãe, vinham da família do 
também ímpio Acab, amaldiçoado por Deus (cf. 1Rs 21,21; Ex 20,5). Entre Josias e 
Jeconias, foi omitido Joaquim, por ter sido feito rei por Necao, faraó do Egito, e não 
pelo povo. Também para forçar o número artificial de 14 é preciso contar duas vezes Jeconias, antes e depois de Babilônia. De Abiud a José, os nomes não constam dos 
livros sagrados, mas de arquivos públicos. 

Catorze é múltiplo de 7, número sagrado para os hebreus, porque ligado à 
ordem dos planos divinos na história. Ou Mateus pode ter-se inspirado no valor 
simbólico da soma das consoantes do nome David no original, quando ainda não 
havia vogais: D = 4, V = 6, D = 4; total = 14. 
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v. 3.5.6 - Que dizer da presença de mulheres na ascendência de Jesus? 
Nas genealogias normalmente não se consideravam as mães. Na de Jesus, 

contrariando o uso judaico, foram inseridas algumas, não célebres matriarcas, como 
Sara de Abraão, Rebeca de Isaac, Lia e Raquel de Jacó, mas quatro, quase todas 
mal afamadas: Tamar, cananéia engravidada por seu sogro Judá (cf. Gn 38,13-19); 
Raab, prostituta cananéia em Jericó (cf.Js 2,1), Rute, moabita de sã conduta, mas 
pagã (cf. Rt 4,13-17) e Betsabé, a que adulterou com Davi (cf. 2Sm 11,3-5). Mateus 
quer dar a entender que Jesus engloba toda a história de Israel, com suas glórias e 
seus erros, e que veio como Salvador de todos, judeus e pagãos (lição de universalismo), justos e pecadores (lição de graça), como "Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo" (Jo 1,29; cf. 2Cor 5,21). Ensina que nem mesmo a 
indignidade do homem consegue anular os planos de Deus em sua marcha por 
caminhos às vezes tortuosos e cheios de mistérios. Deus é fiel, mesmo quando o 
homem O nega. 
v. 11-12 - Quando se deu a escravidão em Babilônia? 

A deportação foi feita gradativamente, durante 21 anos, de 606 a 585 a. C. 
Durou 70 anos, terminando em 536 a. C. 
v. 16 - Que significam, etimologicamente, as palavras José, Maria, Jesus e Cristo? 

José é um particípio presente que significa "aumentando", "crescendo" (cf. Gn 30,24). Maria, Míriam ou Mariana é "senhora" ou "exaltada". Jesus, lehoshua em 
hebraico, é "Deus salva" ou "salvador". Cristo (grego) e Messias (hebraico) 
significam "ungido", "consagrado" (cf. Ex 28,41; a Sm 10,1). Ungiam-se os reis e 
sacerdotes. Desde os tempos de Daniel, o nome de Messias foi atribuído ao Rei e 
Sacerdote por excelência, anunciado pelos profetas e esperado por todo o Israel. 
Ungir era consagrar para a mais importante missão. 
v. 16 - Jesus é filho natural de Maria e não de José. Por que então aparece só a 
genealogia ascendente de José? 

Nas genealogias só se consideravam os homens. Ora, Maria, que era 
também descendente de Davi (cf. Rm 1,3; 2Tm 2,8), não tendo irmãos homens, 
devia casar-se com um parente para garantir a continuidade da estirpe davídica. 
José, por direito judaico, tornou-se o pai legal de Jesus, a quem deu o caráter legal 
da descendência davídica por ser legítimo esposo de Maria. Pai legal não era só 
quem gerava, mas também quem adotava ou quem recebia um filho em força da lei 
do levirato. Assim Lucas diz: José, filho de Heli, enquanto Mateus o dá como filho de 
Jacó. E que Heli morreu sem filhos e Jacó casou-se com a esposa de Heli, para dar a este descendência. José é filho natural de Jacó e filho legal de Heli. 
 

Lições de vida 
 

1. A vida de Jesus começa com Sua inserção na história humana. Desde 
então Ele não estará longe, e sim junto de nós, solidário conosco, fazendo parte de 
uma raça, de uma família, de uma cultura com todas as suas implicações, um 
homem como nós apesar de ser totalmente diferente. Provém de Abraão, a quem 
fora prometida uma bênção (o próprio Jesus) que seria para todos os povos (cf. Gn 
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12,3), e provém de Davi, a cuja prole estava reservado um trono não político, mas 
eterno (cf. 2Sm 7,12-13; SI 88,29-30; 131,11-12). No Messias, filho de Abraão, toda 
a humanidade é destinada a receber a realização da promessa de uma bênção 
eterna que, concretamente, é Jesus Cristo. A árvore genealógica de Jesus sintetiza 
toda a História da Salvação, inteiramente orientada para o seu luminoso termo, 
Jesus Cristo. A história antiga estava grávida de Cristo e trouxe Deus presente, 
mesmo nos caminhos tortuosos da humanidade. Tortuosos, mas incapazes de 
atravancar os planos preestabelecidos por Deus. Tortuosos, mas cheios de 
mistérios! 
2. O homem foi criado à semelhança de Deus. Adão gerou um filho à sua imagem e 
semelhança. Gerar, ser pai, é transmitir, pelo sangue, a imagem de Deus! (cf. Gn 
5,1-3) 
 

Oração 
 

Obrigado pelos meus antepassados, Senhor. Sei que foram 
instrumentos de Deus para me transmitirem a vida com 
saúde e a força da fé que ilumina meu caminhar. 
Reconheço que tudo em mim é obra de um amor eterno. 
Perdão pelas atitudes que não refletiram minha imagem e 
semelhança divinas. 
 
 

 
Mt 1,18-25 

Anunciação a José e nascimento de Jesus 
  

(18) O nascimento de Jesus aconteceu desta maneira: Maria, Sua mãe, desposada 
com José, vivia ainda com os próprios pais, de acordo com os costumes judaicos. 
Antes mesmo de conviver com seu marido, ela concebeu um filho por obra do 
Espírito Santo. (19) Quando ela, passados três meses, voltou da visita à prima Isabel, 
José, seu esposo, homem justo porque buscava em tudo o cumprimento da vontade 
de Deus expressa na Lei, constatando a gravidez da esposa, não quis difamá-la 
diante da sociedade, expondo-a às formalidades processuais, como era preceituado (cf. Dt 22,20-21). Mas, não podendo mais recebê-la em casa como esposa, resolveu 
desfazer-se dela secretamente. (20) Enquanto assim decidia, eis que o anjo Gabriel, 
da parte de Deus, se manifestou a ele em sonho dizendo: "José, descendente de 
Davi, pela missão de caráter messiânico que Deus confia a você, não tema receber 
em casa a Maria, sua esposa, que não é infiel, pois o que ela concebeu vem do 
Espírito Santo (cf. Lc 1,35). (21) Ela dará à luz um filho a quem você, como pai legal, 
chamará Jesus, nome escolhido por Deus em decorrência de Sua futura missão, 
porque Ele salvará de seus pecados o novo povo que O aceitar". (22) Tudo isso 
aconteceu para se cumprir o que o Senhor falou pelo profeta Isaías (7,14): (23) "Eis 
que a virgem conceberá e dará à luz um filho ao qual os fiéis chamarão de 
Emanuel", que significa Deus está manifestamente conosco, encarnado e feito 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 1 16 / 282    

homem. (24} Ao despertar do sono, José agiu conforme o anjo do Senhor lhe havia 
mandado e a recebeu em sua casa, celebrando solenemente com ela a festa 
nupcial. (25) E, sem que eles tivessem tido comércio carnal, ela deu à luz um filho a 
quem ele chamou de Jesus. 
 

Questionário 
 v. 18 - Como acontecia o casamento entre os judeus? Avalie o comportamento de 
José. 

As moças eram encaminhadas ao casamento a partir dos 15 anos; os 
rapazes, dos 18. Os pais dos pretendentes realizavam em casa os esponsais dos 
filhos, firmando contrato que denominavam "consagração", com valor jurídico de 
casamento, que só podia ser desfeito pelo divórcio. Os nubentes, não obstante 
serem verdadeiros marido e mulher diante da lei, continuavam a morar cada um com 
seus pais. Só mais tarde, passado certo período de tempo (geralmente um ano), em 
que ela preparava o enxoval e ele a casa mobiliada, celebravam a festa das núpcias 
e a esposa era introduzida com pompa na casa do marido para a vida comum (cf. 
25,1-12). Enquanto a esposa residia com os pais, era facultado ao marido ir ter com 
ela livremente. Por isso era legítima uma gravidez nesse tempo; ninguém 
estranharia. No caso de Maria, que engravidou sem o marido, quem estranhou foi 
José, pois o filho não era seu. Diante de uma infidelidade da esposa, o marido devia 
divorciar-se ou denunciá-la para ser condenada à morte por apedrejamento (cf. Dt 
22,20-24; Jo 8,4-5). José viu-se na dura contingência de obedecer à lei. Uma coisa 
era certa: ele não podia aceitar em sua casa a mulher infiel. Mas, porque a amava 
deveras, tomou a resolução de não difamá-la com o público libelo de repúdio e muito 
menos denunciá-la para a lapidação. Resolveu então desfazer-se dela 
secretamente, através do libelo de repúdio só diante de duas testemunhas e, talvez, 
mudando-se para longe. Certamente se expunha ao risco de difamar-se a si mesmo. 
Preferiu enfrentar a difamação antes que acusar sua querida. Nobreza de 
sentimentos! 
v. 19 - O que determinava a lei contra a mulher infiel ao marido? 
"Os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma 
infâmia em Israel" (Dt 22,21). 
v. 23 - Que valor dão os católicos a essas palavras de Isaías? 

Aceitamo-las como profecia da Encarnação do Verbo Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma afirmação de que a mãe do Messias 
conceberá e dará à luz virgem, isto é, sem concurso de homem. Isaías chama a isso 
de sinal ou algo diferente dos acontecimentos comuns. Grande sinal seria o 
nascimento do Messias, gerado de uma virgem e não de um casal. 
v. 25 - O texto original diz.: "E José não viveu com Maria maritalmente até o dia em 
que ela deu à luz um filho". Isso não significa que depois viveram maritalmente? 

Esse até só afirma que o casal não teve atividade sexual antes do nascimento 
de Jesus. Mateus não considera o tempo posterior. Só pretende reafirmar que Jesus nasceu sem pai na terra e de uma virgem. Quando o SI 109, 1b diz "assenta-te à 
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minha direita, até que eu faça, de teus inimigos o escabelo de teus pés", 
evidentemente não insinua que depois dessa vitória Ele (o Messias) não se assentaria mais à direita do Pai. "[Samuel] não tornou mais a ver Saul até o dia de 
sua, morte" (1Sm 15,35) não significa que o tenha visto depois da morte. "Micol, filha 
de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte" (2Sm 6,23): certamente Micol 
não terá gerado depois de morta. Paulo pede a Timóteo (cf. 1Tm 4,13) dedicar-se à leitura da Bíblia, à pregação e ao ensino até que ele chegue; não está dizendo que 
Timóteo deixe de ler, de pregar e de ensinar quando Paulo chegar. 

É certo que Maria não teve outros filhos: ninguém é chamado filho de Maria 
senão Jesus e nunca Maria é chamada mãe de alguém a não ser de Jesus. Tiago, 
José, Simão e Judas aparecem como "irmãos do Senhor" porque na língua deles 
não existiam os termos tio, sobrinho, primo e neto: os consangüíneos eram irmãos. 
Nenhum desses quatro é chamado filho de Maria. Os pais de Tiago e José são 
Cléofas (Clopas) e a "outra" Maria (cf. Mt 27,56;Jo 19,25). Judas em sua carta (1,1) se diz "irmão de Tiago" e não de Jesus. De Simão não conhecemos os pais, mas 
nunca é chamado filho de Maria. A virgindade de Maria mesmo depois do parto é 
universalmente admitida pelo catolicismo, com base nos testemunhos dos mais 
autênticos mestres da vida cristã, escritores dos primeiros séculos. 
 

Lições de vida 
 v. 20 - José, homem simples, é chamado."filho de Davi" (título honorífico que darão 
a Jesus, cf. 1,1; 9,27; 20,30 etc.) porque, na qualidade de esposo de Maria, é ele 
que deve dar o caráter legal à descendência davídica de Jesus. 

Enquanto os outros grandes vultos da santidade se distinguiram pelo trabalho 
em favor do povo de Deus, José, ao lado de Maria, foi vocacionado a um ministério 
voltado inteiramente para a pessoa do próprio Filho de Deus. Com isso ele se 
avantaja em dignidade sobre todos os outros santos. Praticou a castidade em grau 
eminente; a justiça na observância da Lei; a obediência à voz do anjo; a fé, o 
abandono às mãos de Deus e a docilidade às orientações do céu no tocante à 
misteriosa aventura da Encarnação; a fortaleza nas responsabilidades e tantos 
riscos em defesa de Jesus e Maria; e um amor heróico na doação total de si mesmo 
como chefe de família. Homem prudente e bondoso, que nas horas difíceis segue 
mais o coração do que a lei. É a figura ideal do homem segundo Deus. 

Nos problemas que atormentaram José (angústia, preocupação, dúvidas, incertezas, luta interior), ocultam-se os problemas e dificuldades dos casais de todos 
os tempos. 
v. 21 - Em suas palavras, o anjo deixou claro que a obra messiânica de Jesus será 
remir Seu povo da escravidão de satanás e não da opressão romana como 
esperavam os judeus. Não virá instituir um reino político e temporal, mas sim o 
Reino de Deus, espiritual e eterno, como remédio para o pecado. 
 v. 23 - Na pessoa de Jesus, Deus será Emanuel, isto é, ficará sempre conosco. 
Jamais estaremos sós e lançados no mundo como estranhos e perdidos. Jamais. 
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Oração 
 

Senhor, peço me conceda a magnanimidade de José.  
Como ele procedeu com Maria, que eu também saiba 
colocar o outro antes de mim. E que, nas horas difíceis, eu 
me volte para o Senhor confiando inteiramente na 
Providência divina. 
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CAPÍTULO 2  
 

Mt 2,1-12 
Magos com Jesus 

  
(1) Nascido Jesus na cidade de Belém, província da Judéia, da tribo de Judá, a 8 km 
ao sul de Jerusalém, no tempo do rei Herodes Magno, após a purificação da mãe 
(cf. Lv 12,1-8), alguns magos, sábios astrólogos de regiões distantes do Oriente, 
vieram a Jerusalém e perguntaram aos primeiros transeuntes: "Onde se encontra o 
rei dos judeus que acaba de nascer? De nossas terras vimos o Seu astro e viemos 
prestar-Lhe homenagem". (3) A notícia não tardou a chegar aos ouvidos do rei 
Herodes, o qual, temendo pelo seu trono, se perturbou, e com ele toda Jerusalém, 
que tremia diante das costumeiras medidas de terror da parte do inescrupuloso 
monarca. (4) Ele reuniu em caráter de urgência todos os responsáveis pela vida 
religiosa do povo, isto é, os chefes dos sacerdotes, com os intérpretes oficiais da Lei 
de Moisés, os escribas, e procurou saber deles o lugar onde o Messias deveria 
nascer. (5) Responderam eles: "Em Belém da Judéia, porque o profeta Miquéias diz: (6) 'E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menos importante das sedes 
distritais de Judá, pois de ti sairá o chefe que apascentará Israel, meu povo'" (cf. Mq 
5,1). (7) Então Herodes mandou chamar os magos secretamente, para não suscitar 
suspeitas sobre sua criminosa intenção, e procurou certificar-se com eles a respeito 
do tempo exato em que o astro havia aparecido, a fim de calcular com precisão a 
idade do menino. (8) E os enviou a Belém, dizendo: "Vão informar-se bem acerca do 
menino. E, quando O tiverem encontrado, comuniquem-me para que também eu vá 
prestar-Lhe minha homenagem." (9) Terminada à noite a audiência com o rei, eles 
puseram-se a caminho, sem demora. Fora da cidade, o astro, que só tinham visto 
em suas terras, subitamente lhes apareceu à frente com um raio de luz que foi parar 
em cima do lugar onde se encontra-vá o menino. (10) Vendo-O, sentiram uma alegria 
fora do comum. (11) Entraram na casa onde a família se abrigara por obra dos 
pastores (cf. Lc 2,15), viram o menino com Maria, Sua mãe, e, prostrando-se por 
terra, prestaram-Lhe homenagens como soberano. Não obstante a extrema pobreza 
do novo rei, abriram seus cofres e ofereceram-Lhe presentes (cf. Dt 16,16) em ouro, 
símbolo da realeza, incenso, como a um ser divino, e mirra, na qualidade de homem mortal (cf. Is 60,6; SI 71,10-11). (12) Avisados em sonho profético que não voltassem 
a Herodes, regressaram de noite às suas terras por outro caminho. 
 

Questionário 
 v. 1a - Que significa o vocábulo Belém? 

Inicialmente chamada Éfrata, isto é, fértil, do clã de Efrat, Belém é Casa do 
Pão. Aí nasceu o "Pão da Vida" (cf. Jo 6,51). 
v. 1b - Quem é esse Herodes? 

Trata-se de Herodes Magno, idumeu de origem, filho de Antípatro, nomeado 
procurador da Judéia pelo imperador de Roma, Júlio César. À custa de intrigas 
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políticas, obteve no Senado romano o título de rei da Judéia, Peréia, Samaria, 
Iduméia e Galiléia. Cruel e sanguinário, matou, por simples suspeita de traição, um 
sumo sacerdote, esposa, sogra, tio materno, o guarda-costas, dois filhos, cunhado 
com dois sobrinhos e por último as crianças de Belém, entre as quais estaria o 
recém-nascido "rei dos judeus". Construiu cidades, reconstruiu por completo o 
Templo de Jerusalém. O historiador Flávio José, judeu, lhe concede o título de 
Magno para distingui-lo dos outros Herodes. 
v. 1c - Que se entende por magos vindos do Oriente? 

Eram sábios estudiosos dos astros, exercendo também a medicina, a 
adivinhação e funções sacerdotais pagãs (cf. Ex 7,11). Em contato com judeus, 
tiveram conhecimento do messianismo com a profecia de que um astro apareceria 
ao nascimento do maior rei esperado (cf. Nm 24,17). A tradição, a partir do século 
XVIII, indica três, a quem dá os nomes de Gaspar, da raça européia, Baltasar, 
semita, e Melquior, da raça negra, vindos do Oriente. Oriente é uma designação 
ampla e vaga que não determina o lugar, podendo ser a Pérsia, a Arábia, a índia, a 
Abissínia... Estudos sírios revelam que mago vem de Moghu, a doutrina iraniana de 
Zarathustra (Zoroastro). Os magos seriam sequazes desse mestre. Oráculos persas 
também anunciavam para o começo da nossa era o aparecimento extraordinário 
dum personagem histórico, a "Verdade Encarnada", procedente de uma virgem. Por 
serem sábios, eram conselheiros do rei, donde lhes veio erradamente a qualificação de "reis", reforçada pelo SI 71,10: "Os reis de Társis e das ilhas lhe trarão presentes; 
os reis da Arábia e de Sabá oferecer-lhe-ão seus dons ". 
v. 1d - Em que ano nasceu Jesus? 

O monge Dionísio, o Pequeno, ano 525, errou o cálculo ao fixar o nascimento 
de Jesus no ano 754 de Roma. Herodes, que reinou de 716 a 750 de Roma, morreu 
nesse ano 750, isto é, quatro anos antes da era vulgar. Logicamente Jesus tem no 
mínimo cinco anos a mais do que a idade oficial: esses quatro não computados, 
mais o tempo que viveu antes da morte de Herodes, provavelmente um ano, 
devendo ter nascido em 749 de Roma. 
v. 2 - Que estrela ? 

É opinião geral tratar-se de um meteoro bem próximo da terra, aparecido por 
disposição divina como sinal do nascimento do Messias. Também os israelitas no 
deserto foram guiados por nuvem luminosa (cf. Ex 13,21-22). Para S. Tomás de 
Aquino, o mesmo anjo apareceu aos pastores em forma humana e aos magos em 
forma de astro, por serem pagãos, desconhecedores de anjos. 
V. 4 - Quem eram esses sumos sacerdotes e os escribas? 

Os escribas ou legistas eram doutores da Lei e intérpretes oficiais das 
Escrituras. Gozavam de grande prestígio e influência entre o povo, a quem ditavam 
as regras de comportamento. Pertenciam geralmente ao partido dos fariseus. 
Faziam parte do Sinédrio, Conselho Nacional, um como Senado, autoridade máxima 
dos judeus para resolverem as questões de maior monta. Era composto do 
presidente (o sumo sacerdote em exercício) e 70 conselheiros, repartidos em partes 
mais ou menos iguais: os sumos sacerdotes exonerados com os chefes das 24 
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classes sacerdotais, mais os escribas e anciãos do povo, notabilidades leigas 
escolhidas entre os chefes das principais famílias. 
v. 5 - Quem é esse profeta ? 

É Miquéias (5,1), o qual profetizou nos anos 738 a 693 a.C., no tempo do rei 
Joatão e do rei Ezequias. Para Miquéias, Belém é "pequena demais", mas para 
Mateus, depois que nela nasceu Jesus, já "não é a menos importante". 
v. 9 - Por que depois de Jerusalém o astro guiou os magos? 

O astro só apareceu aos magos em suas terras, mas não os acompanhou em 
sua viagem a Jerusalém. Em Belém eles iriam fazer a mesma pergunta, como na 
capital; provocariam igual espanto e ninguém sabia que um rei havia nascido numa 
cocheira nem saberia dar-lhes resposta, além dos pastores que viviam fora da 
cidade. Deus interveio livrando os magos de nova insegurança e perplexidade e fez 
o astro indicar-lhes a casa de Jesus. 
v. 11 - Que simbolizam o ouro, o incenso e a mirra? 

No tocante a Jesus, o ouro representa a dignidade real; o incenso só se 
oferecia à divindade; e a mirra, resina perfumada empregada no embalsamamento 
de cadáver, indica a condição humana de um mortal. Da parte do homem, o ouro é a 
fé vivida, o incenso é nossa oração, e a mirra é a penitência reparadora. 
 

Lições de vida 
 
v. 1 - As homenagens dos magos a Jesus revelam a concepção teológica de todo o 
Evangelho de Mateus: a obstinação de Israel e a participação dos pagãos nas 
promessas de Deus para a redenção do mundo (cf. Mt 8,1 1-12; Lc 13,29). 
v. 11 - Os magos ofereceram a Jesus do que tinham de mais precioso. Aliás, são os 
únicos presentes que Ele recebe em toda a Sua vida. Só morto receberá um lençol, 
aromas e uma sepultura. O homem, para demonstrar seu acatamento e veneração, 
necessita dar presentes. Não podendo dar a si mesmo, oferece em seu lugar o que 
tem de mais estimável. Deve ser sempre este o simbolismo toda vez que 
oferecemos a Deus parte do que Ele nos permitiu possuir. 
v. 12 - Após terem encontrado Jesus, os magos voltaram às suas terras "por outro 
caminho". Sempre que alguém encontra Cristo, será outro o caminho de seus 
passos na vida: há mudança radical no seu modo de pensar, dizer e agir. É a 
conversão ou mudança de rumo. Os magos são o início da submissão dos povos 
pagãos ao único Senhor.  

Oração 
 

Obrigado, Senhor, pelos astros que me mandou para 
conduzir-me ao senhor: meus pais, meu catequista, meus 
professores e outras tantas pessoas que refletiam em sua 
vida santa a luz da bondade e demais atributos de Deus. 
Dê-me a graça de ser estrela para encaminhar outros até o 
senhor, com a coragem, constância e espírito de sacrifício 
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dos magos. E em vez de ouro e prata, Senhor, aceite a 
posse do meu inteiro coração, embora seja tão pobre como 
o estábulo de Belém. 
 
 

Mt 2,13-15 
Fuga para o Egito 

  
(13) Logo depois da partida dos magos, o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a 
José, o responsável da família, e lhe disse: "Levante-se, tome o menino e Sua mãe 
e fuja para o Egito. Fique lá até nova ordem, porque Herodes vai procurar o menino 
para matá-lO". (14) José levantou-se imediatamente, tomou consigo o menino e Sua 
mãe, com bagagem sumária, e naquela mesma noite partiu para o Egito. (15) Ali ficou 
até a morte de Herodes, para se cumprir de novo o que o Senhor dissera pelo profeta Oséias (11,1) a respeito do povo israelita: "Do Egito chamei meu filho". 
 

 
Mt 2,16-18 

Massacre dos inocentes 
  

(16) Quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos, foi acometido 
de grande fúria. Mandou matar em Belém e em todo seu território todos os meninos 
de 2 anos para baixo, baseado na informação dos magos de que a estrela aparecera 
havia menos de dois anos. (17) Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta 
Jeremias (31,15): (18) "Ouviu-se um clamor em Ramá, prantos e longos lamentos, 
como se de novo a matriarca Raquel, esposa de Jacó, fundador do povo israelita, e 
sepultada em Belém, estivesse chorando seus filhos, sem aceitar ser consolada 
porque eles já não existem". 
 

 
Mt 2,19-23 

Do Egito a Nazaré 
  (19) Por volta de um ano após a fuga para o Egito, morreu Herodes (4 a.C.) em 

Jericó, pouco antes da Páscoa do ano 750 de Roma, e foi sepultado em Belém, no 
Heródion, mausoléu que ele construiu para si. Então o anjo do Senhor manifestou-se 
em sonho a José, no Egito, (20) e disse-lhe: "Levante-se, tome o menino e Sua mãe e 
volte para a terra de Israel, pois os que tramaram contra a vida do menino estão 
mortos". (21) José levantou-se, tomou consigo o menino e Sua mãe, e entrou na terra 
de Israel. (22) Mas, ao saber que o cruel Arquelau governava como tetrarca (4 a.C. - 6 
d.C.) a Judéia, a Samaria e a Ituréia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir 
para lá. Avisado por Deus em sonho, dirigiu-se para o norte, à província da Galiléia, 
governada por Herodes Antipas, irmão de Arquelau, mas de caráter pacífico. (23) E foi 
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morar na cidade chamada Nazaré, a 140 km de Jerusalém, para se cumprir o que foi 
profetizado: "Ele será chamado nazareno". 
 

Questionário 
 v. 14 - Quanto tempo terão empregado na viagem para o Egito? 

Mais ou menos uma semana. O Egito, a 350 km de Belém, era refúgio 
tradicional dos hebreus, muito numerosos nesse país, que desde o ano 30 a.C. era 
dominado por Roma. 
v. 16 - Quantas seriam as crianças massacradas por Herodes? 

Atribuindo a Belém com os arredores 3 mil habitantes, no tempo de Jesus, 
calculando 40 nascimentos para cada mil habitantes num ano e subtraindo a 
metade, de meninas, mais um terço, de mortalidade infantil, os meninos 
massacrados mal chegariam a 40. Não admira tamanha crueldade num monstro 
como Herodes, que afogou um genro por simples suspeita de tramar contra seu 
trono, matou os filhos Alexandre e Aristóbulo, estrangulou sua mulher Mariana, cinco 
dias antes de morrer ainda irá matar seu primogênito Antípatro e deixou ordem de, 
imediatamente após sua morte, matar todos os nobres do país, porque assim 
haveria lágrimas no seu próprio funeral. Ordem esta que não foi cumprida. 
v. 18 - Que aconteceu em Ramá? 

Ramá situa-se a 9 km a norte de Jerusalém, mas já na tribo de Benjamim. 
Nela (cf. Jr 40,1) Nabucodonosor, depois de destruir Jerusalém (596 a.C.), 
concentrou os sobreviventes judeus para conduzi-los prisioneiros a Babilônia. O 
profeta Jeremias, para descrever a desolação do povo, afigura-se poeticamente 
Raquel, mãe de Benjamim e esposa de Jacó, pai dos israelitas, saindo do túmulo em 
Belém (cf. Gn 35,19) para chorar a desventura de seus descendentes em Ramá. E 
agora essa dor se renova nas mães de Belém, como se fossem Raquel em pessoa. 
v. 21 - Quanto tempo terão permanecido no Egito? 

Aproximadamente dois anos. 
v. 23 - De que profecia vem "nazareno"? 

Propriamente os profetas não escreveram essa frase de Mateus. Muito 
provavelmente ele se reporta a Isaías (11,1), que chama o Messias de "rebento", em hebraico nezer, donde deriva Nazaré. O "rebento" de Davi é o Emanuel (cf. Is 7,14; 
9,6). 
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Lições de vida 
 

José é modelo do pai de família que não recua diante dos maiores 
contratempos e sacrifícios. Por amor dos seus, enfrenta tudo decididamente sem 
perturbar-se, sinal de um coração todo entregue a Deus. Aliás, para salvar o 
Messias, era mais fácil Deus apagar Herodes de uma vez. Mas Ele é Deus da vida, 
e a morte não Lhe dá prazer (cf. Sb 1,13; Lc 20,38). Ele dispôs que os problemas da 
vida sejam superados não com milagres, mas pelas medidas comuns da prudência 
humana. 

O Evangelho de Mateus diz sempre o menino e sua mãe (cf. 
2,11:13.14.20.21). O menino está em primeiro lugar, é a figura central; depois dele 
vem Maria, cuja dignidade de mãe está em função do Filho. 

Jesus foi morar na insignificante cidade de Nazaré, o que manifesta o 
rebaixamento de Deus, Sua predileção pelo que é pequeno, fraco, desprezado, 
inglório. 
 

Oração 
 

Dê-me, Senhor, a disposição de enfrentar as mais 
escabrosas situações da vida com a fortaleza de José, com 
seu espírito de abandono nas mãos da Providência, para 
que nunca me deixe invadir pelo desânimo. 
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CAPÍTULO 3  

 
Mt 3,1-12 

João Batista, arauto do Messias 
(cf. Mc 1,1-8; Lc 3,1-18; Jo 1,19-28)   

(1) Enquanto Jesus vivia em Nazaré, apresentou-se João Batista a pregar no deserto 
da Judéia, vasta região montanhosa entre Jerusalém e o rio Jordão com o mar 
Morto. (2) Como arauto, proclamava: "Convertam-se com a transformação interior 
dos sentimentos do coração, pelo arrependimento e renúncia ao pecado, 
começando uma vida nova de expiação mediante obras meritórias (cf. Lc 13,3.5; At 
13,24-25), condição indispensável para o Reinado, não nacionalista, mas espiritual, 
de Deus, que o Messias em pessoa está na iminência de instaurar no mundo em 
favor de todos os povos" (cf. Dn 2,44; 7,14; Cl 1,13-14). (3) E o que de João Batista 
havia profetizado Isaías (cf. 40,3-4) dizendo: "Uma voz clama no deserto: preparem em seus corações o caminho para a chegada do Senhor; endireitem para Ele as 
veredas da vida de cada um". (4) Exemplo da penitência que pregava, João vestia, 
como os pobres e os profetas (cf. 2Rs 1,8; Zc 13,4), uma roupa de rijos pêlos de 
camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Alimentava-se também de 
gafanhotos, torrados sem asas, sem cabeça e patas (cf. Lv 11,21-23), e mel 
silvestre, abundante nas árvores à beira do Jordão e nas rochas do deserto, 
alimento de que fazem uso até hoje os beduínos. (5) Como estavam para se 
completar os 70 setenários de anos (490 anos) preditos por Daniel (cf. 9,24-25) para 
a vinda do Messias, e como desde Malaquias haviam cessado as profecias, o povo 
todo agora se voltou com a mais viva esperança para o novo profeta. Acorriam a ele 
em multidão os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a vizinhança do 
Jordão. (6) Eles confessavam publicamente seus pecados, comprometendo-se a 
mudar de vida e entrando no grupo dos que se preparavam para aderir ao Messias 
na iminência de chegar. João os balizava imergindo-os nas águas do Jordão, 
símbolo da purificação e renovação interior que, mediante a conversão, Deus lhes 
dava. (7) Ao notar que muitos fariseus e saduceus vinham para o batismo sem 
intenção de converter-se, desmascarou-os duramente: "Raça de víboras venenosas, 
filhos perversos, ninguém conseguiu convencê-los a escapar do severo juízo que 
separará bons e maus e que virá sobre vocês quando o Senhor inaugurar a era 
messiânica (cf. Am 5,13). (8) Se não querem ser lançados ao fogo como árvores 
infrutíferas, produzam dignos frutos de arrependimento com obras que revelem 
sincera conversão. (9) E não julguem que, para entrar no Reino do Messias, podem 
dispensar a penitência com a mudança da vida, iludindo-se com dizer: 'Estamos 
seguros, porque temos por pai a Abraão', como se isso salvasse automaticamente. 
Não basta ser descendente de Abraão para salvar-se. É necessário imitar-lhe a fé e 
a obediência, para não serem excluídos do novo Reino de Deus. Vocês se mostram 
indignos, mas a promessa de Deus a Abraão não falhará, pois não precisa de vocês 
para constituir o seu povo. Ele pode até destas pedras suscitar descendentes da fé 
de Abraão; quero dizer, Ele fará dos pagãos Seu povo herdeiro das promessas 
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feitas aos nossos pais (cf. Rm 2,28-29; 4,11-12; Gl 3,7-9). (10) O julgamento de Deus 
é um machado que já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que se nega a dar 
bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim vocês, se não mudarem de vida 
dando frutos de arrependimento nas boas obras, terão sorte irreparável. (11) Eu 
batizo o povo apenas com água, que só atinge a superfície como sinal externo do 
arrependimento e mudança de vida, para obterem o perdão que não posso dar. Mas 
Aquele que está prestes a chegar depois de mim é tão superior, que não mereço 
sequer a honra de carregar-Lhe as sandálias, como um escravo ao seu senhor. O 
batismo dEle, sim, dará os dons do Espírito Santo (cf. Is 11,2-3; Gl 3.1; At 1,5; 2,2-
4), que, como chama de fogo divino, penetrará o interior tomando posse, purificará 
dos pecados, iluminará as mentes, transformará e inflamará os corações no amor de 
Deus (cf. Lc 12,49). (12) À semelhança de quem, com a peneira em mãos, separa no 
pátio o trigo para o seu celeiro e a palha para ser queimada, assim Ele, Juiz 
supremo, limpará o mundo, recolhendo os bons no celeiro do céu, quer no juízo 
particular à hora da morte, quer no juízo universal ao fim dos tempos, lançando 
como palha ao fogo inextinguível os maus que o rejeitaram" (cf. At 10,42). 
 

Questionário 
 v. 1 - Geograficamente, em que deserto o Batista pregava? 

É o que existe ainda hoje em todo o leste de Jerusalém, estendendo-se em 
região montanhosa de 25 x 100 km de terra inculta e quase desabitada até o rio 
Jordão e mar Morto, de Jericó para o sul. 
v. 2a - Mostre que Jesus começou pregando o mesmo que João (cf. Mt 4). 

"Desde então, Jesus começou a pregar: 'Fazei penitência, pois o Reino dos 
céus está próximo'" (Mt 4,17). 
v. 2b - Concretamente, quem forma hoje esse Reino de Jesus? 

Reino de Deus, Reino dos céus, Reino messiânico, Reino de Jesus, tudo é o 
mesmo. Compõe-se de uma realidade temporal e terrena em contínuo processo de 
aperfeiçoamento e de uma realidade futura, acabada e perfeita, no termo final da 
existência humana, na eternidade feliz. O Reino distingue-se por um aspecto 
exterior, social, visível, que coincide com o cristianismo que Jesus confiou a Pedro 
(cf. Mt 16,18-19), e um aspecto interior e invisível, o Reino da Graça, que é a 
presença vívida de Deus no coração humano. Há cristãos que, não reconhecendo a 
autoridade de Pedro e seus sucessores, podem pertencer ao Reino de Cristo vivendo o segundo aspecto, a amizade ou graça de Deus. Os católicos que não 
vivam o estado de graça pertencem ao Reino de Jesus apenas materialmente, como 
ramos secos da videira ou como cadáveres espirituais. Sem a vivência da graça, 
não há salvação. O pagão que involuntariamente ignora Cristo, mas que vive 
segundo os ditames da própria consciência, tem a salvação alcançada por Jesus 
quando morreu por toda a humanidade, embora no paraíso não atinja o maior grau 
de glória como o cristão que viveu em perfeita união com Jesus, o Deus feito homem 
para nos salvar. 

A diferença entre os outros profetas e João é que aqueles predisseram o 
Reino futuro, enquanto João o anunciou chegando. 
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v. 2c - Como se vê que não se trata do reino político esperado pelos judeus? 
João faz do arrependimento dos pecados, da penitência, da transformação 

interior, a condição essencial para entrar no Reino do Messias, deixando claro que 
se trata de um reino espiritual. Nem é o paraíso onde esse Reino será consumado, 
mas sim o Reinado de Deus neste mundo: é o domínio de Deus no coração dos 
homens. 
v. 4a - Que se pode entender por mel silvestre ? 

Além do mel das abelhas, traziam esse nome umas segregações resinosas e 
adocicadas de plantas silvestres à beira do Jordão e das terras áridas, bem como o 
suco de tâmaras pisadas. Parece que a mesa de João não incluía o pão e o vinho 
(cf. Lc 7,33). 
v. 4b - Qual era a vestimenta masculina do tempo? 

No tempo de Jesus, os homens vestiam: 1) sobre o corpo ou sobre uma 
camisa de linho, a túnica com mangas longas até os tornozelos ou até os joelhos; 2) 
o cinto, ajeitando a túnica; 3) e por cima, o manto, de forma quadrangular, sem 
mangas. João, em vez de roupa de lã, de linho ou de seda como os outros, trazia 
indumentos rudes, feitos de pêlos de camelo, como usavam os antigos profetas. 
Muitos autores julgam que João só vestia um rude manto, com cinto, sobre uma 
camisa ou ceroulas. 
v. 6 - O batismo de João era igual ao que Jesus nos deixou ? 

João é chamado Batista justamente porque batizava. Esse rito superava em 
muito as abluções judaicas que visavam à purificação das impurezas legais (cf. Lv 
14,8; 15,5.6.22; 16,24...). João pregava a purificação da consciência como 
preparação para o Reino de Deus iminente, mas era inferior ao batismo instituído 
por Jesus. O de João não justificava, não remitia propriamente os pecados, mas era 
sinal de que a pessoa estava arrependida de seus erros. Semelhante à água 
limpando o corpo, o arrependimento limpa a alma. Não era como o de Jesus, que 
nos liga a Ele e nos dá o Espírito Santo (cf. v. 11), isto é, a graça, que como fogo 
purifica dos pecados, ilumina a mente e afervora o coração no amor de Deus. 
v. 7 - Por que João foi tão duro com os fariseus e saduceus? 

Os fariseus (termo que significa separados) eram um partido religioso 
demasiadamente voltado ao formalismo da observância exterior da Lei do 
Pentateuco e das tradições orais às quais davam força de lei. Devotos escrupulosos, 
afetavam santidade sem preocupar-se com a pureza do coração. Contrários à 
dominação romana, gozavam de grande prestígio popular. Os saduceus (nome derivado de Sadoc, chefe dos sacerdotes no reinado de Salomão (cf. 1Rs 2,35), 
ricos, burgueses, materialistas, rejeitando toda tradição, só admitiam a Lei de Moisés 
no Pentateuco. Formavam outro partido político, aliado aos dominadores romanos, 
por interesses de cargos rendosos. Pertenciam, em geral, às grandes famílias 
sacerdotais e à nobreza, pouco interessados com a espiritualidade. Negavam a 
ressurreição e a sobrevivência do espírito. Foram os mais radicais opositores de 
Jesus. Mereciam as fustigações do precursor da nova lei do amor. 
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v. 9 - Torne mais explícitas as expressões: "Temos por pai a Abraão" e "Destas 
pedras suscitar filhos de Abraão". 

Os fariseus diziam: "Tendo por pai a Abraão, somos filhos dele, herdeiros 
automáticos da Aliança que ele fez com Deus, o que nos garante o direito à 
salvação". João contestava: "De nada adiantam os laços de raça ou de sangue sem 
a vivência da fé de Abraão. Sem precisar de vocês, filhos renegados, até destas 
pedras Deus pode suscitar os verdadeiros descendentes de Abraão, e isso se dará 
quando os pagãos abraçarem a fé do Rei messiânico". 
 

Lições de vida 
 
v. 1 - Os reis sempre mandavam um mensageiro à frente, quando pretendiam visitar 
uma cidade ou nação. No Oriente não existia a manutenção das estradas por parte 
dos governos. Era o pregoeiro que concitava os habitantes a prepararem as 
estradas. João Batista é o último profeta messiânico, o mensageiro enviado à frente 
do Rei dos reis, Jesus Cristo. A estrada que ele manda preparar é o coração 
humano, único acesso de Deus em nós. 
v. 2 - Para a nossa conversão não basta um sentimento passageiro. É necessária a 
determinação da vontade que nos leve a cumprir o propósito firme de retifïcar o 
comportamento, mesmo diante de complicações. 
v. 3 - A missão do precursor do Messias foi dar testemunho de que Jesus é o 
Salvador, e preparar os corações para recebê-lO. A missão que temos entre os 
nossos não é outra. Toda a vida cristã é um contínuo caminhar para um crescente 
encontro com o Senhor da vida. 
v. 11 - O grande Batista se sentia indigno de tocar os pés de Jesus. Eu, pela fé e 
pelo batismo, aderi a Ele como um ramo no tronco da videira. Então, meu modo de 
pensar e de viver, em muita coisa, não pode coincidir com o do mundo alheio ao Evangelho. É o que S. Paulo recomenda: "Não vos conformeis com este mundo, 
mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir 
qual é a vontade de Deus " (Rm 12,2). 
v. 12 - Palha seca não é só imagem de ações más e sim também do vazio de ações 
quando, podendo, deixamos de praticar o bem. Omissão é o pecado de 
oportunidade não aproveitada. 
 

Oração  
Senhor Jesus, conceda-me o sentido de minha conversão 
completa e a necessidade de minha contínua 
transformação interior sem acomodamento no caminho por 
onde o Espírito me impele. Que eu declare guerra não só 
ao mal propriamente dito, mas também saiba lutar contra 
meus defeitos, para que em tudo, até nas insignificâncias, 
minha vida só dê glórias ao Senhor. 
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Mt 3,13-17 
Jesus batizado 

(cf. Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Jo 1,29-34)   
(13) Depois que João tinha acendido nos corações de todos a expectativa do 
Messias, saiu Jesus de Nazaré, na Galiléia, dirigindo-se para perto de Betânia do 
além Jordão à procura de João, que ainda não O conhecia pessoalmente, a fim de 
ser batizado por ele. (14) João, porém, que sabia da Sua santidade e superioridade, e 
que não julgava digno do Messias um batismo de penitência reservado aos 
pecadores, tentou dissuadi-lO desse gesto de humildade, argumentando: "Eu é que 
tenho necessidade de ser batizado pelo Senhor, a fim de receber a graça do Espírito 
Santo, e o Senhor vem a mim?" (15) "Deixe assim por enquanto" - respondeu-lhe 
Jesus -, "que Eu apareça como pecador recebendo este batismo de penitência, 
porque carrego todos os pecados do mundo como se Eu fosse o pecado universal 
(cf. 2Cor 5,21; Gl 3,13); compartilhando o destino da humanidade pecadora, torno-
Me capaz de expiar (cf. Rm 8,3); de mais a mais, não chegou ainda o momento de 
Eu revelar a Minha divindade. Convém a Mim e a você a perfeita fidelidade ao plano estabelecido pelo Pai em todos os pormenores. Assim estimularemos os outros à 
penitência e ao novo Reino." João então rendeu-se. (16) Apenas batizado, Jesus 
imediatamente saiu da água como quem não necessita demorar-se na purificação; 
e, primeira conseqüência da Redenção iniciada, deu-se uma teofania: aos olhos 
dEle e de João (cf. Jo 1,32) abriram-se os céus, fechados desde o pecado de 
origem, e eles viram o Espírito Santo descendo em figura de pomba sobre Jesus, 
símbolo da paz e da reconciliação da humanidade com Deus. (17) Ao mesmo tempo, 
a voz do Pai eterno se fez ouvir dos céus, dando a Jesus a investidura pública de 
Messias, dizendo (cf. Is 61,1): "Este é Meu eterno Filho amado (cf. SI 2,7; 2 Sm 
7,14; Is 42,1), no qual tenho toda a Minha complacência e encontro toda a afeição, 
porque é Minha imagem perfeita!" 
 

Questionário 
 v. 13 - Por que dos 12 aos 30 anos de Jesus (cf. Lc 2,42; 3,23) os evangelhos 
calam? 

Silêncio divino! É uma das grandes e luminosas lições do Evangelho: um 
Deus escondido na vida comum da família, do trabalho, do lazer, da sociedade 
humana, da oração. A vida oculta de Jesus se igualando a bilhões de seres simples 
da terra valoriza o anonimato de tantos, cujos nomes nada representam aos olhos 
do mundo, mas que prestam a Deus o culto espiritual da fidelidade aos deveres do 
próprio estado, por mais humilde que seja sua condição. Jesus se torna um com 
eles! Jesus é apenas o filho de José, o operário da carpintaria de Nazaré, o homem 
do convívio familiar, que ia sempre buscar água na fonte comum para ajudar a mãe. 

Também é a lição das longas preparações daqueles que são chamados à 
pregação do Reino de Deus entre os homens. Jesus viveu longo tempo na oração, 
no silêncio, no trabalho, antes de ensinar. Convém só proclamar a Palavra que tiver 
sido primeiro serenamente meditada: transmitir o que se contemplou. 
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Note-se que os judeus não permitiam mestres antes dos 30 anos de idade. 
v. 15 - Por que Jesus quis receber o batismo de penitência adequado aos 
pecadores? 

É que Jesus, sem pecado pessoal, na Encarnação, solidarizou-se tão 
estreitamente com a natureza humana decaída, que se tornou um conosco. Para nos remir, "carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro" (1Pd 2,24) 
como se fossem próprios, a tal ponto que se identificou com o pecado (cf. 2Cor 
5,21). Como tal, Jesus abraça a penitência entrando no processo de expiação dos 
pecados do mundo, não por necessidade pessoal, mas por coerência com a missão 
abraçada. 
v. 16 - Por que "céus" e não céu? Além de Jesus, também João teria tido essa 
visão? 

O termo no plural revela a velha concepção das sete esferas celestes 
sobrepostas, estando na última o trono de Deus. Então os céus se abriam para Deus 
se manifestar (cf. Ez 1,1). O próprio Batista testemunha em Jo 1,32 ter visto o 
Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. 
v. 16-17 - Você entrevê aqui a manifestação da Santíssima Trindade e os efeitos do 
nosso batismo? 

O Pai chama Jesus de Filho, e o Espírito Santo aparece em forma de pomba. 
O Espírito Santo não foi dado a Jesus nessa cena. Ele já o possuía por natureza e 
em plenitude desde o momento da Encarnação, quando se deu a união (chamada 
hipostática) da natureza divina com a natureza humana na pessoa eterna do Verbo. 
Por isso, a única pessoa divina de Jesus tem essas duas naturezas. Aqui houve 
apenas a manifestação dessa realidade aos homens e a indicação de que Jesus é o 
Messias, Filho de Deus (cf. SI 2,7; Lc 1,35) . Assim se evidencia que tudo o que 
Jesus fizer ou disser terá como solidário o Pai e como condutor o Espírito Santo, isto 
é, em tudo o selo da aprovação divina. E nós, no batismo, nos unimos a Jesus como 
tronco e ramo da árvore, o céu se abre para nós, recebemos o dom do Espírito 
Santo a ponto de o Pai dizer sobre cada batizado: "Você é Meu filho adotivo, em 
você ponho Minha afeição"; e tornamo-nos templos vivos da Santíssima Trindade 
(cf. 1Cor 3,16; 6,19). 
 

Lições de vida 
 

Jesus me incentiva a viver em contínuo processo de conversão pelos pecados pessoais e pelos que não fazem penitência. O batismo me consagrou à 
Santíssima Trindade. Não me pertenço. Meu único Senhor é Deus. Jesus é Filho de 
Deus por natureza, e eu, pela graça da adoção. Devo convencer-me de que Deus 
reside em mim e me penetra a vida como o fogo penetra as coisas. Aliás, a 
diferença entre o batismo de João e o de Jesus (que é o nosso) é como a diferença 
entre água e fogo (v. 11). Viver convictamente meu batismo é ajustar ao Evangelho 
minha maneira de pensar e de agir. O batismo lava as culpas. É por isso que Jesus 
chama Sua Paixão e Morte de "Batismo que Eu vou receber" (cf. Mc 10,38; Lc 
12,50), no qual Seu sangue lava as culpas da humanidade. 
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Oração 
 

Obrigado, Senhor, pelo dom inestimável do batismo que 
me lavou do pecado da humanidade decaída, só porque o 
Senhor o assumiu e o destruiu quando morreu por nós na 
cruz. No batismo fui revestido de Cristo (Gl 3,27), que é o 
dom da graça ou presença de Deus habitando em nós 
como em Seu templo; tornei-me filho de Deus por adoção e 
herdeiro da vida eterna. Tudo isso, não porque eu o tenha 
merecido, mas porque o Senhor é o amor sem limites. 
Obrigado, Senhor. 
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CAPÍTULO 4  

 
Mt 4,1-11 

Jejum e tentação 
(cf. Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)  

 (1) Logo depois do batismo foi Jesus impulsionado pelo Espírito Santo do vale do 
Jordão ao interior do deserto inculto e desconfortante para ser tentado pelo diabo. (2) 
Antes de iniciar a pregação do Evangelho, Ele jejuou, orou e meditou durante 40 
dias e 40 noites, isto é, esteve longo espaço de tempo absorto em alta 
contemplação. Findo o jejum, sentiu muita fome. (3) O tentador quis certificar-se se 
Ele era realmente o Messias, pois de um lado tinha ouvido o testemunho do Batista 
nesse sentido (cf. Jo 1,29), mas via-O agora esfomeado como um simples mortal. 
Então se aproximou dEle e, estimulando-O a usar poderes divinos para milagres em 
proveito próprio, explorou-Lhe a fome propondo-Lhe um reino baseado nos bens materiais: "Se Você é íntimo de Deus como um Filho, mande que essas pedras se 
transformem em pães para matar a Sua fome". (4) "Não é necessário esse milagre — 
respondeu Jesus —, para satisfazer as necessidades pessoais Minhas, porque está 
escrito que não só do pão cotidiano vive o homem, pois ele não é apenas matéria, 
mas, confiando na Providência divina, uma simples palavra vinda da boca de Deus 
lhe conservará a vida, como aconteceu no deserto com o maná" (cf. Dt 8,3). Como 
os judeus esperavam que o Messias político se desse a conhecer publicamente no 
Templo de Jerusalém, conduziu-O o diabo a essa cidade, chamada santa pelo 
Templo onde Deus morava e por ser o centro de todo o culto judaico, e O colocou 
sobre o pináculo do Templo, isto é, o vértice da torre no ângulo sudoeste, seu ponto 
mais alto (50 m). Como Jesus manifestou grande confiança em Deus, agora o 
demônio tenta induzi-lO a ostentar essa confiança, pondo-se voluntariamente num 
perigo com a certeza de ser salvo por um milagre. Convida-o a realizar por vaidade 
um prodígio espetacular que conquiste admiradores e os leve a ver nEle o Messias, 
de preferência ao messianismo pobre de Jesus. (6) Recorrendo insidiosamente à 
Escritura em sentido material, insinua-lhe: "Se Você é Filho de Deus, atire-se daqui 
para baixo porque está escrito: 'Em favor de Você, ele dará aos Anjos ordem de O 
carregarem nos braços, a fim de que Seu pé não se fira em alguma pedra'" (cf. SI 
90,11-12). (7) Jesus o contradisse, corrigindo a falsa aplicação da Bíblia: "Também 
está escrito que não se deve tentar a Deus pondo à prova sua bondade, exigindo 
dEle um milagre por ostentação (cf. Dt 6,16), porque Deus salva o justo dos perigos 
inevitáveis, mas não salva quem se expõe temerariamente ao perigo". (8) Sabendo 
que ao Messias eram prometidos os reinos da terra que Ele devia conquistar a preço 
de humilhações e sofrimentos (cf. SI 2,8; 72,8-11; Is 50,6), o diabo quis sugerir-Lhe 
um meio mais fácil: comprometer-se com o mal. Tenta-O pela ambição, propondo 
passar-Lhe a posse da terra que a ele, demônio, pertenceria na qualidade de 
príncipe deste mundo de pecado (cf. Jo 14,30). Levou-O, pois, a um alto monte, o 
das tentações, e num átimo fez passar aos olhos da imaginação de Jesus um 
quadro de todos os reinos do mundo com todo seu esplendor. (9) Propôs-Lhe criar 
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uma potência humana e não espiritual, dizendo-Lhe: "Todos esses reinos são meus 
e eu Lhos darei agora mesmo, se prostrado Você me prestar honras divinas de 
adoração como senhor de tudo". (10) Mas Jesus, sem dar-lhe a satisfação de revelar 
se é ou não Deus, como o demônio desejava, e provando conhecer bem o tentador, 
respondeu: "Afaste-se de mim, satanás! Porque está escrito: 'Você adorará ao 
Senhor, seu Deus, e só a Ele servirá'" (cf. Dt 6,15). (11) Frustrado, o diabo O deixou, 
e chegaram a Ele alguns Anjos para ministrar-Lhe o nutrimento de que necessitava. 
 

Questionário 
 v. 1 - Indique o lugar onde Jesus fez esse retiro espiritual. 

A tradição constante aponta o lugar que por isso mesmo recebeu o nome de 
monte da Quarentena, de 348 m de altura e 4 km a oeste da atual Jericó. Nele até 
hoje vivem anacoretas cristãos num rude mosteiro, perpetuando o retiro de Jesus. 
v. 2a - Que modalidade de jejum Jesus teria escolhido? 

Alguns opinam que Ele praticou o jejum relativo, comendo o mínimo 
necessário. Outros julgam que foi um jejum absoluto, porque Lc 4,2 diz que Ele "não 
comeu nada durante aqueles dias". Nesse caso teriam ficado suspensas as funções 
inferiores do organismo e, depois do jejum, a natureza teria retomado o seu ritmo 
normal. Entre os hebreus, havia o costume de jejuarem durante o dia, mas comerem 
após o sol posto, como fazem ainda hoje os maometanos. Nada indica que tenha 
sido esse o jejum de Jesus. 
v. 2b - Quarenta dias entendem-se matematicamente? 

Quarenta, número de uma geração, entre os judeus, aqui é símbolo e indica 
simplesmente um período longo como os 40 dias do dilúvio (cf. Gn 7,4-17); de 
Moisés no monte Sinai (cf. Ex 24,18; 34,28); dos exploradores de Canaã (cf. Nm 
13,25); de Golias injuriando Israel (cf. 1Sm 17,16); de Israel no deserto (cf. Ex 16,35; 
Nm 14,33-34); de Ezequiel dormindo do lado direito (cf. Ez 4,6); e de Jesus 
permanecendo com os Seus depois da Ressurreição (cf. At 1,3). 
v. 2c - Valores do jejum. 

O jejum, diminuindo o alimento, e a mortificação, que é privar-se por amor de 
qualquer coisa que agrade, oferecem grande valor espiritual: associam-nos ao jejum 
de Jesus; purificam-nos dos excessos que cometemos; são um gesto de amor ao 
Senhor: dão-nos o domínio sobre as tendências instintivas e a força de resistir às 
tentações. Quem é incapaz de uma privação é escravo dos sentidos; por isso mesmo, quando tentado, não sabe resistir ao engodo. 

No plano puramente humano, o jejum bem regulado: 
1) desintoxica o organismo; 
2) descansa o organismo e alivia a função digestiva; 
3) abaixa um pouco o colesterol com a pressão sanguínea arterial; 
4) facilita a atividade intelectual e a percepção espiritual; 
5) previne não poucas doenças. 
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É mais fácil nada comer, visto que pouca comida desperta a fome e pode dar 
dor de cabeça. Não se deve fazer Jejum de água; para cada dia de jejum, 2 litros de 
água. 

O jejum mais fácil: café da manhã e almoço normais; à janta, um lanche. 
Nenhum alimento entre as refeições: só água. Jejum de Medjugórie: todas as 
refeições do dia a pão (à vontade) e água; não é passar fome, mas passar a pão e 
água. Outro jejum: o dia todo só com sucos. O jejum mais rigoroso: o dia inteiro só 
água. Pessoa enferma não deve jejuar. 

Dias de jejum. Em vista do enfraquecimento físico das novas gerações, o 
papa Paulo VI reduziu o jejum a dois dias: Quarta-Feira de Cinzas e Sexta-Feira 
Santa; esta, pela Paixão e Morte de Jesus, aquela, pela condenação de Jesus no 
Sinédrio e pela traição de Judas. Mas, para compensar a diminuição do jejum 
quaresmal, cada católico pratica uma mortificação espontânea em todas as sextas-
feiras do ano. Domingo não se jejua, é sempre dia de júbilo pela Ressurreição do 
Senhor. 
v. 3 - Nomes do tentador e seus significados. 

Diabo ou demônio significa acusador, caluniador, separador. Satã ou satanás 
é adversário, inimigo. Demônios são anjos rebeldes decaídos (cf. Jd 1,6; 1Jo 3,8), 
subordinados ao diabo ou satanás, o chefe. São muitos (cf. Mc 5,9; Lc 8,30). Tentam 
induzir os homens ao mal para que se condenem. No Ap 12,7-9, o dragão é satanás. 
Muitas vezes é chamado "espírito imundo ou impuro" (cf. Mt 12,43), "príncipe deste 
mundo" (cf. Jo 12,31). O demônio pode molestar-nos também corporalmente (cf. 
2Cor 12,7). Belzebu significa Baal, o príncipe. Os judeus, por escárnio, mudavam o 
termo Belzebu por Belzebud = senhor das moscas, ou Belzebul = senhor do esterco. 
v. 10 - Que aprendemos das tentações de Jesus? 

Jesus foi tentado para merecermos a graça de vencer o tentador (cf. Hb 2,18; 
4,15) e sabermos combatê-lo com as armas do jejum e da oração. Com o esforço da 
vontade e o auxílio da graça, podemos vencer todas as tentações, porque "Deus não 
permite que tenhamos tentações superiores às nossas forças" (cf. 1Cor 10,13). A 
presença dos anjos confortando Jesus é a garantia da assistência divina quando, 
tentados, recorremos à oração. 

A tentação, que é um atrativo para o mal, apresenta primeiro a sugestão 
proveniente ou do interior da pessoa ou de um impulso exterior agindo na 
imaginação. Segue-se o deleite (a tentação sempre agrada). Por fim, a 
determinação da vontade no sentido do consentimento que aceita (e aqui entra o pecado, já no pensamento) ou da rejeição (e é a vitória sobre a tentação). Daí que o 
Pai-Nosso não pede livrar-nos da tentação, mas que nos ajude a vencê-la. Dá mais 
glória a Deus quem luta e vence as tentações do que a pessoa que não é tentada. 

Como as de Adão (cf. Gn 3,1-5), as tentações de Jesus procederam de um 
agente externo, de sugestões diabólicas na imaginação. Não poderiam vir do interior 
de Jesus, isento de desequilíbrios psíquicos ou paixões desregradas decorrentes do 
pecado de origem. Jesus teve outras tentações para milagres espetaculares, como 
em Mt 12,38; 27,43; Mc 8,11-12; 15,31-32. 
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Podemos ser tentados não só pelo demônio, mas também por pessoa 
humana e, muito, também por nossos impulsos instintivos, como adverte Tg 1,14: "Cada um é tentado por sua própria concupiscência, que o atrai e alicia". A tentação, 
por ser um atrativo para o mal, nunca pode vir de Deus: "Deus é inacessível ao mal 
e não tenta a ninguém" (Tg 1,13). 

O fato de o demônio tentar Jesus, para certificar-se se Ele era mesmo o 
Messias, prova que Deus escondeu a satanás o mistério da Encarnação e que o 
tentador não conhece tudo. 
 

Nota 
 

Ficam abertas as questões se o demônio apareceu visivelmente ou não a Jesus; de que maneira Jesus foi levado ao pináculo do Templo ["levou-me em 
espírito" (Ap 21,10)] e ao alto do monte; se houve diálogo entre o diabo e Jesus ou 
se foi apenas influência na imaginação. Os próprios exegetas mais conceituados 
estão divididos. 
 

Lições de vida 
 

Jesus, em retiro espiritual de penitência e oração no deserto, ensina que o 
silêncio da natureza nos aproxima de Deus. O deserto era visto como lugar de 
encontro com Deus e de preparação para missões especiais. Também como lugar 
de tentações. Para seguir o exemplo de Jesus, os cristãos jejuam e oram mais, nos 
40 dias da Quaresma. 

Jesus, nosso modelo, passou pelas três mais comuns tentações que 
subjugam os homens e os afastam de Deus: a gula, que leva a excessos no comer 
e beber; a soberba, com mania de grandeza superior aos outros; e a obsessão 
pela riqueza, que valoriza o ter mais, acima do ser mais. Na queda de Adão, 
satanás triunfou sobre a humanidade. Em Jesus, o segundo Adão, o demônio é 
derrotado e o paraíso reaberto. 

O batismo de Jesus mostrou quem Ele é (o Filho de Deus). As tentações 
mostram o que Ele veio fazer (cumprir a vontade do Pai) e o que Ele não irá fazer 
(ceder ao mal). Ficou claro: nEle, a vontade de Deus tem o primado sobre a vontade 
do homem. 
 Oração 
 

Senhor, peço a prontidão em resistir a qualquer tentação 
do demônio, do mundo, de um mau conselheiro, de quem 
se torne para mim uma ocasião de pecado, ou de minhas 
próprias tendências desregradas. Peço o espírito de 
penitência para reparar e emendar os meus desmandos; o 
espírito de oração para que se robusteça a minha fé e para 
que nunca cesse em meus lábios o louvor a Deus; o 
espírito de recolhimento para criar condições de ouvir 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 4 36 / 282    

sempre o Espírito Santo que quer falar no interior de minha 
consciência. 
 

 
Mt 4,12-17 

Começa a pregar na Galiléia 
(cf. Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)   

(12) Quando ouviu falar que João, Seu precursor também no destino de profeta, tinha 
sido encarcerado na fortaleza de Maqueronte por Herodes Antipas (cf. 14,3-4; cf. Lc 
3,19-20), Jesus retirou-se da Judéia para a Galiléia (cf. Jo 4,1-3), também sob o 
mesmo governo, região mais segura, porque distante da residência do monarca. (13) 
Todavia, por ter sido ameaçado de morte (cf. Lc 4,29), abandonou Nazaré e, como 
base para o seu ministério público, foi morar na cidade de Cafarnaum, importante 
centro de confluência comercial à beira do mar da Galiléia, entre os confins da tribo 
de Zabulon, ao sul (Galiléia inferior), e da de Neftali, ao norte (Galiléia superior). (14) 
Assim se cumpriu o que foi predito pelo profeta Isaías (8,23-9,1): (15) "Terra de Zabulon, terra de Neftali, devastadas pelas invasões assírias; mar de Genesaré, 
caminho natural das terras circunstantes; região da Transjordânia ou Peréia; Galiléia 
dos que não são judeus, vale dizer, parte superior da Galiléia, confinante com a Síria 
e Fenícia; terras onde dominam os pagãos que não conhecem a Deus. (16) O povo 
dessas localidades, que caminhava nas trevas espirituais, viu surgir uma grande luz; 
sim, esses que jaziam na região sombria da morte espiritual foram os primeiros 
sobre quem resplandeceu a luz do Messias!" (17) Desde então, à semelhança de 
João Batista, começou Jesus a proclamar solenemente Seu alegre anúncio: 
"Arrependam-se dos pecados, mudem o modo de pensar e viver, porque já está 
junto de vocês o Reinado de Deus sobre os homens, Reinado comprometido pelo 
pecado desde a origem e que vai ser restabelecido pelo Messias (Dn 2,44), não por 
triunfo guerreiro, mas pela redenção espiritual do homem" (cf. 3,2). 
 
 

Mt 4,18-22 
Os primeiros discípulos 

(cf. Mc 1,16-20; Lc 5,1-11)  
 (18) Para fundar e propagar seu reino, Jesus associa a Si alguns simples galileus. 
Assim, passando às margens do mar da Galiléia, viu dois irmãos pescadores 
profissionais lançando a rede: Simão, depois chamado também Pedro (cf. Jo 1,42), 
nome de ofício, e André, seu irmão, discípulos do Batista. (19) Já acompanhavam 
Jesus entre as multidões (cf. Jo 1,35), mas agora Ele os chama definitivamente: 
"Venham em Meu seguimento como colaboradores e testemunhas ligadas à Minha 
pessoa. Vou dar-lhes a missão de pescadores profissionais de homens e 
continuadores de Minha obra" (cf. 13,47). (20) Eles deixaram prontamente as redes 
do seu trabalho e a família, e O seguiram (cf. Lc 14,33). (21) Continuando a caminhar, 
viu mais adiante outros dois irmãos, também discípulos do Batista e amigos de 
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Jesus: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Na barca com o pai, consertavam 
as redes. Convocou-os também para o Seu seguimento. (22) Eles deixaram 
imediatamente a barca e o pai, e seguiram-nO para estarem sempre em companhia 
dEle, como costumavam fazer os discípulos com seus rabis. 
 
 

Mt 4,23-25 
Começa a pregar e a curar 
(cf. Mc 1,39; 3,7-8; Lc 4,14-15)  

 (23) Mestre e taumaturgo, Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, 
onde se reuniam os judeus aos sábados e dias festivos, para orar, ler e ouvir os 
livros santos. Pregava a Boa-Nova do Reino e curava todas as doenças e 
perturbações mentais ou psíquicas do povo. (24) Além da Galiléia, Sua fama correu 
por todas as regiões do norte, como a Síria, província romana na qual, 
particularmente em Damasco e Antioquia, viviam muitos judeus. Traziam-Lhe todos 
os doentes de várias enfermidades e perturbações graves, possessos, nos quais o demônio manifestava o poder de seu império, epiléticos, cujas crises eram atribuídas 
à influência lunar, donde chamá-los lunáticos, paralíticos; e Ele os curava, sinal 
característico da presença messiânica (cf. Is 35,5-6; 40,9; 52,7; 61,1; Mt 10,1; 11,3-
4). (25) Seguiam-nO multidões numerosas, procedentes da Galiléia, das dez cidades 
livres que formavam a confederação da Decápole, ao norte, de Jerusalém, a leste, 
da Judéia, ao sul, e das regiões do lado oriental do Jordão. 
 

Questionário 
 v. 13 - Que razão moveu Jesus a mudar-se para Cafarnaum ? 

Saiu de Nazaré porque foi ameaçado de morte (cf. Lc 4,29) e estabeleceu-se 
em Cafarnaum (que significa Aldeia de Naum), por ser importante centro comercial e 
lugar de confluência das cidades de todas as regiões vizinhas. É a atual Tell-Hum, 
rente ao lago, a 5 km do Jordão e 36 km de Nazaré. Pertencia à tribo de Neftali. 
v. 17a - Que se entende por Reino dos céus e quem pertence a ele? 

1) No sentido mais amplo, é todo o universo, em razão de sua criação por Deus, 
seu único Senhor (cf. 1Cr 29,10-13; SI 103,19). 

2) É constituído por aqueles que reconhecem o supremo domínio paternal de 
Deus e se submetem, por amor, à vontade dEle, único Rei da mente e do 
coração dos homens ou dos anjos. 

3) Concretamente, é o povo descendente de Abraão, os israelitas (cf. Dt 7,6-8). 
Esse Reino foi a fase preparatória para o Reino messiânico. 

4) É o cristianismo, o novo povo de Deus, descendente não da carne, mas da fé 
de Abraão, porque crê em Jesus salvador e segue o Evangelho como norma 
de vida: "Ide ao mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda criatura. Quem 
crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado" (cf. Mt 
28,19; Mc 16,14-15; Lc 24,47). Jesus, descendente de Abraão, é rei (cf. Mc 
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15,2;Jo 1,49) do Reino messiânico universal, formado também pelos não 
descendentes de Abraão, os pagãos que se convertem (cf. Mc 16,15). Esse 
Reino é a réplica do pecado original, que comprometeu a amorosa submissão 
a Deus. O Messias arrancará os homens do poder de satanás e os devolverá 
ao legítimo Senhor (cf. Mt 12,28), cuja lei são os Dez Mandamentos do Sinai 
aperfeiçoados pelo Sermão da Montanha (cf. Mt 5;6;7), que não é uma nova 
lei, mas uma exigência de maior amor do que a lei antiga: propõe a perfeição [ "Sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito" (Mt 5,48)]; nesse 
sentido, muitas vezes é chamada "nova lei". É um Reino mais excelente, mais 
espiritual e interior (cf. Jr 31,33), celestial e eterno (cf. 1Cor 15,24; Mc 
1,13,26; Mt 25,34); mas também Reino exterior e social (SI 22,28-29; SI 
72,11). Jesus, dizendo que é preciso "nascer da água e do Espírito" (cf.Jo 
3,5), mostra o caráter exterior e espiritual desse Reino. 

Não é, portanto, o reino político e temporal (cf. Jo 18,36) esperado 
pelos judeus e obtido pelas armas. Jesus recusou decididamente o domínio 
terreno (cf. Mt 4,8-10; Jo 6,15). 
  Na fase temporal, terá início humilde como o grão de mostarda (cf. Mt 
13,31-32), envolve mistérios (cf. Mt 13,11), crescerá junto com a erva má (cf. 
Mt 13,24-30), brotará do interior dos corações (cf. Lc 17,21) sem se saber 
como (cf. Mc 4,27), proclamado no mundo todo (cf. Mt 24,14); nele, o maior 
deve tornar-se pequeno, e quem tem autoridade estará a serviço dos demais; 
nele serão felizes os pobres, os humildes, os mansos, os puros, os 
sofredores; nele só se entra com a "veste nupcial" da Graça (cf. Mt 22,12) ou 
"vida nova" (cf. Jo 3,5) e livremente (cf. Mc 16,16); nos fará exultar de alegria 
(cf. Sf 3,17); jamais será destruído (cf. Dn 2,44); sua semeadura será o 
anúncio do Evangelho (cf. Lc 4,43-44); todos são convidados, mas nem todos 
lhe abrem o coração (cf. Mt 22,1-14); supõe a cooperação humana, dentro 
destas condições: a prática das bem-aventuranças (cf. Mt 5;6 e 7), 
principalmente da caridade (cf. Mt 25,34-36), o que pedimos no Pai-Nosso: "Venha a nós o vosso reino" (Mt 6,10). A glória eterna é a consumação da 
graça, e a Igreja é o Reino de Deus em vias dessa consumação. 

5) O Reino de Deus é o estado de Graça que nos torna filhos de Deus, "participantes da natureza divina " 2Pd 1,4), um outro Cristo que deixa Deus 
reinar livre em Sua vida humana. 

6) O Reino de Deus está em todo bem praticado. Até quem não vive em estado de Graça traz sinais desse Reino em todo bem que pratica. 
v. 17b - Em que consiste a conversão? 

A conversão intelectual é aceitar as novas idéias que exigem mudança da 
vida. 

Conversão moral 1) é passar do pecado à graça da união com Deus; 2) é o 
esforço contínuo de crescimento na perfeição. 

A conversão psicológica é a luta contra o desânimo. 
v. 18 - Dados sobre o lago. 
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A 200 m abaixo do nível marítimo, o mar de água doce da Galiléia, ou mar de 
Tiberíades, ou lago de Genesaré, tem forma oval; é rodeado de montes e plantas, 
como nogueiras, figueiras, macieiras, oliveiras e palmeiras; mede 21 km de 
comprimento, com largura máxima de 12 km e profundidade variando de 48 a 250 
m. Sujeito a imprevistas e violentas tempestades com ventos do norte ou do sul. 
Muito rico em peixes. Dista 35 km de Nazaré. Situa-se aos pés de Cafarnaum, a 
atual Tell-Hum (cf. Js 12,3). 
v. 23 - Que são as sinagogas? O original especifica "sinagogas DELES" insinuando 
o quê? 

Sinagogas são casas de oração, edifícios geralmente retangulares onde, a 
partir do pós-exílio de Babilônia, se reuniam os judeus aos sábados e dias festivos 
para orar, cantar e ler os livros santos. Sacrifícios só eram realizados no Templo de 
Jerusalém. Os chefes das sinagogas sempre convidavam pessoas qualificadas da 
assembléia para explicarem a Escritura lida. Jesus valia-se dessa oportunidade para 
expor Sua doutrina. 

"Sinagogas DELES" deixa ver que, no tempo em que Mateus escreveu, os 
cristãos já tinham suas casas de oração, porque os judeus lhes vedavam freqüentar 
as sinagogas. Já era marcante a distância religiosa entre ambos. 
v. 24 - O que chamam possessão diabólica não seria simples enfermidade? 

Há quem pense assim. Mas é preciso notar que 1) o demônio pode molestar-
nos também fisicamente, como em 2Cor 12,7; 2) os evangelistas distinguem as 
doenças comuns das possessões (cf. Mt 4,24; 9,32; Mc 1,32-34; 7,32; Lc 6,17-18). 
v. 25 - Que é a decápole? 

Uma confederação, por aliança, de dez cidades livres do governo judeu e 
autônomas até o século II da nossa era, de língua, costumes e religião gregos, 
espalhadas, exceto Citópolis, a leste do rio Jordão, até Damasco, inclusive. Gádar, 
Pela, Gérasa pertenciam à decápole na atual Peréia (palavra grega que significa "do 
outro lado"). 
 

Lições de vida 
 
v. 17 - Todo homem deve reconhecer-se pecador para merecer a misericórdia de 
Deus e fazer parte do Seu Reino. "O Reino de Deus está próximo" de quem ouve o 
anúncio da Palavra e já está presente no interior de quem acolhe e vive a Palavra, 
dando a Deus o direito do supremo domínio sobre si. O primeiro anúncio duma notícia ou mensagem trazida a público pelo arauto era o querigma. O querigma 
cristão consistia em anunciar fundamentalmente que Jesus morreu pelos nossos 
pecados e ressuscitou dos mortos para nos dar a vida nova da Graça. 
v. 19 - Os apóstolos foram feitos por Jesus pescadores de homens. É por isso que o 
peixe se tornou símbolo dos seguidores de Jesus, pescados das águas poluídas do 
mundo e banhados nas águas puras do batismo. A pregação do Evangelho é a 
pesca de homens feita da Igreja, barca de Pedro. 
v. 20 e 22 - Causa surpresa a prontidão com que os quatro chamados ao 
seguimento de Jesus abandonam sua profissão para irem com Jesus 
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definitivamente, no mesmo instante e sem longas despedidas. Partem do próprio 
lugar do trabalho e põem-se à inteira disposição do Mestre. Entre os rabinos, os 
discípulos escolhiam seus mestres; aqui é Jesus que escolhe Seus discípulos. 
Quando o Senhor chama, o homem não tem que duvidar nem pesar os prós e os 
contras. Se não Lhe respondemos decididos, Ele pode continuar Seu caminho e nós 
O perdemos de vista. 
v. 23 - A razão das curas de doentes praticadas por Jesus não é apenas a 
compaixão humana diante do sofrimento. Representa, muito mais, o anúncio e 
instauração do Reino de Deus pela ação. Vemos grande massa humana 
heterogênea procurando um único Homem com domínio sobre os males (cf. M 8,17). 
Onde chega Jesus, os males do povo desaparecem, o mundo recupera a 
integridade ! 
 

Oração 
 

Cure-nos, Senhor, de tantas sementes do mal instaladas 
em nossa estrutura humana pelo pecado. Dê-nos a 
consciência de que o pior dos males é o pecado que nos 
quebra a unidade interior, empobrece o bem-estar social e 
impede a livre ação do Espírito Santo dentro de nós. Dê-
nos prontidão em atender aos Seus apelos e a disposição 
apostólica de abrir o caminho para o Reino de Deus chegar 
ao coração de todos. Amém. 
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CAPÍTULO 5  

 
5,1-12 

Bem-aventuranças 
(cf. Mc 3,13; Lc 6,20-23)  

 (1) Como Moisés subiu ao monte Sinai para receber de Deus e dar ao povo a Lei, 
assim Jesus, o novo Legislador, vendo a multidão, subiu a um monte próximo de 
Cafarnaum. Assentou-se como Mestre. Rodearam-nO Seus discípulos: discípulos e 
povo são o novo Israel convocado das 12 tribos. (2) Tomou a palavra e promulgou os 
Seus preceitos, destinados a todos os homens, indicando onde encontrar a 
felicidade que todos buscam: (3) "Bem-aventurados, felizes, não os que nadam em 
riquezas, mas os que têm um coração de pobre; os que sendo efetivamente 
carentes dos bens deste mundo, vivem em paz e simplicidade a pobreza real, 
porque, confiando totalmente em Deus, têm o coração desapegado das riquezas passageiras ou porque voluntariamente se despojam de tudo para seguir-Me mais 
de perto (cf. 19,21); os que põem sua felicidade nos bens morais e espirituais, e não 
em amontoar tesouros perecíveis (cf. Lc 6,24; 1Tm 6,9); os que se reconhecem 
pecadores e, por isso, necessitados do auxílio de Deus; felizes, sim, porque formam 
o Reino dos céus que Comigo iniciou na terra. (4) Bem-aventurados, felizes os 
mansos, os humildes, os resignados como os pobres, que, nas aflições da vida e 
nas injúrias que recebem pela dura realidade de sua condição social, não se deixam 
dominar pela revolta, mas com paciência e serenidade submetem-se às disposições 
da Providência divina e perdoam de boa mente, vencendo a agressão com a doçura, 
porque põem Deus acima de tudo (cf. SI 40,18; Rm 12,21); eles terão por herança a 
posse da terra prometida do Reino messiânico (cf. SI 37,11), figura da Pátria 
celestial. (5) Bem-aventurados, felizes os que choram, os aflitos que, numa vida 
penitente, se condoem de seus erros, passam tribulações, tentações e perigos sem 
conta; felizes, sim, porque eles terão a devida consolação não só na outra vida 
quando Deus enxugar suas lágrimas (cf. Ap 7,17; 21,4), mas desde este mundo 
onde, na dura escola do sofrimento, só podiam contar com Deus. (6) Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça (complexo de todas as virtudes), 
vivo desejo de perfeição, ou seja, de viver a lei de Deus e Seu amor; felizes, sim, 
porque Deus os deixará plenamente saciados, satisfeitos. É que as alegrias do 
Reino de Deus compensarão todas as lágrimas da vida (cf. Rm 8,18). (7) Bem-
aventurados os misericordiosos, que se compadecem das misérias corporais ou 
espirituais alheias; que socorrem o próximo quando lhes está no alcance; que 
carregam os fardos uns dos outros (cf. Gl 6,2); que ajudam e consolam os aflitos e 
atribulados; que não julgam nem condenam; felizes, sim, porque alcançarão 
misericórdia, que é o perdão dos pecados (cf. Lc 10,37) por parte de Deus. (8) Bem-
aventurados não os que só cuidam da pureza exterior (cf. Mc 7,3), mas os de 
coração limpo de qualquer mancha (cf. SI 24,4; Fl 4,8), de consciência pura e de 
reta intenção; felizes, sim, porque terão limpidez para contemplar a Deus em 
plenitude na outra vida, e, desde agora, condições para conhecê-lO melhor e 
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receber Suas comunicações. (9) Bem-aventurados no Meu Reino os pacificadores, 
que vivem não com armas em punho, mas na paz, porque se encontram seguros 
nas mãos de Deus (cf. Jo 14,27); empenham-se pela paz interior da consciência e 
pela paz dos homens entre si mesmos e com Deus. Felizes, sim, porque serão 
tratados realmente por Deus como filhos Seus, pois Ele é o Deus da paz (cf. Jo 
16,33; Rm 12,18; 2Cor 13,11; 1 Jo 3,1). (10) Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição, insultos, calúnias por causa de sua justiça, que consiste na fiel 
observância dos mandamentos, com inteira dedicação pela vivência de todo bem 
moral que praticam como membros do Meu Reino. Sim, felizes, porque estes 
compõem o Reino de Deus na terra, o qual se completará em definitivo na casa do 
Pai. (11) O Reino de Deus há de encontrar toda sorte de oposição por parte do 
mundo, e Meus discípulos serão os mais perseguidos. Bem-aventurados serão 
vocês quando os injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra 
vocês por Minha causa. (12) Vocês têm motivo para exultar (cf. At 5,41), porque cada 
sofrimento superado por Mim será centuplicadamente recompensado no céu (cf. Rm 
8,18) e porque vocês estão nos passos e são continuadores dos profetas, esses 
grandes homens do passado que foram tão duramente perseguidos pelas verdades 
que apregoavam" (cf. 1Ts 2,14-16). 
 

Questionário 
Que é o Sermão da Montanha? 

É o Evangelho dos evangelhos. O discurso inaugural de Jesus, Legislador 
supremo. A síntese de toda a nova justiça e da mais sublime moral. O programa 
fundamental de vida cristã e quintessência do espírito evangélico. A verdadeira 
interpretação da lei de Deus diante das falsas doutrinas em voga. A plataforma 
doutrinal do Mestre, que lança os fundamentos do Reino messiânico e mostra o 
contraste entre o espírito da lei antiga, da observância exterior, e o espírito da nova 
lei, cuja essência é o amor. É um apelo a quem aceita seguir Jesus. Contém normas 
para todos e conselhos para quem for mais generoso. É uma antítese da maneira de 
viver do mundo e o código da felicidade que todos buscam. É norma de vida do 
discípulo que aprende a depender inteiramente de Deus. Compreende os capítulos 
5, 6 e 7, em que Mateus reuniu, como num só, vários pronunciamentos de Jesus em 
diferentes circunstâncias e ambientes. 
v. 3-12a - Que são as bem-aventuranças? 

São a doutrina que aperfeiçoa e leva ao acabamento a lei dos Dez Mandamentos, mostrando a natureza espiritual do Reino de Deus inaugurado pelo 
Messias e as disposições indispensáveis para pertencer-lhe na vida presente e na 
futura. Bem-aventurado é termo que traduz voto de bênção, paz e felicidade; aqui, 
mostra a imagem do verdadeiro povo de Deus e do verdadeiro discípulo de Cristo. 
v. 12b - Quem é o pobre de coração, o manso, o que chora, o faminto e sedento de 
justiça, o misericordioso, o puro de coração, o pacífico, o perseguido por causa da 
justiça ? 

O pobre em espírito ou de coração é a pessoa que não vê a riqueza como um 
bem necessário para ser feliz. Que não põe a posse de bens acima dos valores 
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espirituais, morais, familiares e sociais, porque sabe hierarquizar os valores da vida 
humana. Que não pratica a desonestidade visando vantagens. Pode haver o mísero 
revoltado, odiando por isso e cobiçando riqueza: não é um pobre de coração. Pode 
haver o rico cujo coração confia mais em Deus que nos bens, e sabe utilizá-los para 
o bem comum, ao contrário do que fez o avarento de Lc 16,19-31, que só usou para 
o gozo seus haveres; ou como aquele que preferiu continuar possuído pela riqueza 
antes que desprender-se dela para um franco seguimento de Cristo (cf. Mc 10,17-
27). Jesus deixou claro: "Quão difícil é entrar no Reino de Deus (aqui na terra) os 
que confiam nas riquezas" (cf. Mc 10,24). Confia nas riquezas aquele que tem 
mais consideração por elas do que por Deus. Então, a riqueza se torna o bezerro de 
ouro, um deus que domina o coração. Houve santos ricos: os patriarcas do Antigo 
Testamento, Jó, Lázaro, amigo de Jesus, José de Arimatéia, S. Luís, rei de França, 
outros reis e rainhas. O pobre não era bem-visto, apesar de os Salmos revelarem a 
proteção divina e o atendimento das orações do pobre cumulado de riquezas 
espirituais. O pobre vive uma situação mais propícia para acolher os mistérios 
revelados (cf. Lc 12,32); torna-se pequeno e humilde, pondo sua total confiança em 
Deus como criança nos braços dos pais (cf. Lc 9,48) e com facilidade faz-se o último 
(cf. Mc 9,35). 

O desapego (não o desprezo) dos bens materiais (pobreza interior) é 
mandamento para todos sem exceção, pobres e ricos; coloca a pessoa entre os 
preferidos de Deus. O desapego mais a voluntária renúncia de possuir bens 
desnecessários para uma vida honesta e digna é carisma que Deus dá a não 
muitos. Deu-o aos apóstolos e Seus seguidores, os quais abandonaram tudo para 
seguir Jesus de perto e viver como ele. Deu-o a todos os fundadores de ordens e 
congregações e institutos seculares, bem como a todos que a eles se filiam. O mal 
não é tanto a pobreza real, que aumenta na terra, uma vez que Jesus propõe a 
pobreza voluntária como valor humano e espiritual. O mal é, antes, não haver 
verdadeiros pobres segundo o Evangelho, pessoas cujo coração esteja possuído 
não pela matéria, mas por Cristo. Os judeus, como os egípcios, consideravam a 
riqueza uma bênção de Deus em prêmio de boas ações e a miséria uma maldição 
divina em castigo do mal cometido. Por isso os faraós escondiam em pirâmides seus 
tesouros. Os gregos punham o primeiro valor na sabedoria, na filosofia. Os romanos, 
na força, no poder, no domínio. Jesus, em flagrante contraste, escandaliza os 
fariseus porque dirige a Boa-Nova aos pobres e desconsiderados; põe a felicidade 
num coração liberto da escravidão da matéria, coração simples, humilde, manso, mas repleto de amor até para com os ignorantes e os próprios inimigos. As bem-
aventuranças contêm, em germe, o estímulo à perfeição cristã para sãos e doentes, 
poderosos e débeis, ricos e pobres: nada lhes pertence, porque tudo é de Deus! 

Manso é o paciente que carrega o peso calado. 
O que chora é quem sofre diante dos males que nos afligem.  
Tem fome e sede de justiça quem deseja ardentemente viver a lei. 
É misericordioso quem se compadece e perdoa. 
Tem coração limpo o de consciência pura. 
Pacífico é quem se torna sempre instrumento de paz e harmonia. 
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Sofre perseguição por causa da justiça quem persevera na conduta honesta e 
digna no meio de um mundo que por isso o escarnece e maltrata. 
v. 8 - Que entendiam por "coração"? 

Coração não era só a sede dos afetos, mas o centro de toda a vida íntima do 
homem, sua mente, seu pensamento, sua memória, seus sentimentos, suas 
decisões. O homem de coração puro não conhece segundas intenções nem 
secretas reservas. 
v. 9 - " Chamados filhos de Deus" seria só título honorífico? 

A expressão é um hebraísmo: significa que adquiriram os mesmos direitos 
como se fossem filhos naturais de Deus. De modo semelhante, Ez 2,1; 3,17; 33,7 é 
chamado "filho do homem", no sentido de um ser humano em sua condição limitada 
de ente mortal. Em Jo 17,12, Judas é chamado "filho da perdição", isto é, aquele 
que se perdeu ou cujo comportamento o leva à autodestruição. 
 

Lições de vida 
 

Proclamando felizes os pobres, os humildes, os simples, os que se 
reconhecem pecadores, Jesus desfaz a esperança nacionalista judaica de um Reino 
messiânico fundado na dominação e poder terrenos, e mostra que um coração não 
dominado pelos bens materiais é a primeira condição para tomar parte do novo 
Reino. 

O Reino de Deus, desde este mundo, é um Reino para os pobres, uma 
consolação para os que choram, uma terra de infinito valor para os mansos, um 
banquete para os famintos e sedentos, um direito à misericórdia para quem se 
compadece, uma visão de Deus para os de coração puro, um título de filhos de 
Deus para os pacificadores, e novamente um Reino para os injustiçados. "A árvore 
do Reino de Deus na terra tem suas raízes no desapego dos bens terrenos, tem por 
companheira a mansidão, cresce fecundada pelas lágrimas vertidas sobre as 
misérias da vida presente e pela sede de justiça; suas flores e frutos são a 
misericórdia, a pureza de coração e o amor à paz; e se revigora quando é batida 
pelas tempestades da perseguição e do sofrimento" (Grampon). 

Oração 
Senhor, sei que o mal é não existirem pobres segundo o 
Evangelho. Dê-me o espírito de desprendimento dos bens 
materiais para que eu me enriqueça de Deus; o espírito de mansidão para que a revolta nunca me domine; o espírito 
de fortaleza quando os olhos choram; fome e sede de 
justiça e perfeição para que eu não me acomode em meias 
medidas; espírito de compaixão para que eu mereça 
também a misericórdia do Pai; pureza de intenção para que 
meu coração seja transparente como o de uma criança; 
que eu seja instrumento daquela paz que o Senhor viveu; e 
que as injúrias nunca abalem minha fé. Amém. 
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Mt 5,13-16 

O sal e a luz do mundo 
(cf. Lc 14,34-35)   

 (13) Para animar Seus discípulos a enfrentar as perseguições preditas e fazê-los 
compreender o valor das bem-aventuranças, prosseguiu Jesus: "Vocês devem ter 
consciência da missão de serem o sal para a humanidade: darão sabor a tudo na 
vida de homens em aliança com Deus e os preservarão da corrupção moral; com 
sua doutrina, tornarão agradáveis a Deus os homens gastos e corrompidos e 
preservarão do mal os bons. Ora, se o sal perder sua virtude natural tornando-se 
insípido, como poderá recuperar o seu sabor? Para nada mais serve senão para ser 
lançado fora e pisado pelos homens. Assim vocês, se esmorecerem deixando de 
viver a Minha doutrina, não serão mais Meus discípulos, porque não terão condições 
de cumprir a missão que lhes confiei: sem apóstolos não há como temperar a 
humanidade. (14) Até agora fui Eu a luz do mundo (cf. Jo 8,12). Doravante também 
vocês deverão ter consciência da missão de serem a luz (cf. Is 42,6;49,6) para o mundo envolto nas trevas do pecado e da ignorância. Deverão iluminá-lo com o 
testemunho da vida do homem novo, de que se revestirão no Espírito Santo, e com 
a doutrina do Evangelho. Colocados em funções eminentes no Reino de Deus já 
presente, vocês não poderão subtrair-se a esse dever, como não se pode esconder 
uma cidade edificada sobre um monte. Assim a vida e o exemplo de vocês deverão 
guiar os outros e irradiar a luz que Eu vim acender em suas mentes. Vocês serão 
como essa cidade. (15) Seria inútil acender uma lâmpada e escondê-la debaixo de 
um balde; ela é sempre colocada no alto de um candelabro ou na parede, para 
iluminar a todos da casa. (16) Assim também, vocês não podem omitir-se dessa 
missão, pois a luz que receberam de Minha Palavra deve resplandecer em atos e 
atitudes úteis, até para que os homens, mesmo incrédulos, vendo as boas obras de 
vocês, sejam levados a glorificar a Deus. 
 
 

Mt 5,17-20 
Valor da lei de Moisés; Jesus veio aperfeiçoá-la 

(cf. 5,17-48)   
(17) Não julgueis que, por estar inaugurando o novo Reino de Deus, Eu vá abolir a lei 
de Moisés, no Pentateuco, e os Profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento 
(cf. Rm 3,31). Não vim ab-rogar, mas dar pleno cumprimento a tudo que de Mim foi 
predito e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar e completar a Lei, desembaraçando-a das 
interpretações desvirtuadas que a tornam peso insuportável (cf. 23,4). Devo 
aperfeiçoá-la com a nova lei do amor (cf. Jo 13,34; Rm 13,8-10; Gl 5,14; Cl 3,14) e 
dar a graça de bem cumpri-la. (18) Em verdade lhes garanto Meu respeito pela lei 
antiga, a ponto de Eu nunca deixar de pôr em prática um i, um til, ou seja, a parte 
mais insignificante dela a Meu respeito, sem que tudo seja consumado. (19) Portanto, 
quem violar um desses preceitos morais, judiciais e litúrgicos, válidos até a vinda do 
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Messias, ainda que dos menores, e ensinar os homens a fazerem o mesmo, não 
será excluído do Reino de Deus, mas estará nele em último lugar. Aquele, porém, 
que os praticar e induzir os outros a praticá-los, será grande no Reino de Deus 
presente e futuro. (20) E não imaginem que baste a escrupulosa observância exterior 
da Lei, como fazem escribas e fariseus. É imprescindível a pureza interior. Se a 
fidelidade à lei de Deus (justiça) não for em vocês maior que a deles, se não 
amarem a Deus e ao próximo do fundo do coração, não farão parte deste Reino 
messiânico implantado agora no mundo. 
 

Questionário  
v. 13-14 - Que é ser sal e luz? 

O sal tem duas grandes propriedades naturais: dá sabor aos alimentos e 
preserva-os da corrupção. O cristão que vive o Evangelho dá sabor e sentido a tudo 
na vida, até mesmo à dor. Como luz, ele ilumina o caminho a seguir, para que o homem não se perca em desvios à direita ou à esquerda. "Aquete que me segue 
não andará em trevas, mas terá a luz da vida" (Jo 8,12). Onde quer que estejamos, 
somos a irradiação da luz de Cristo: luz da edificação, do bom exemplo, da retidão, 
luz corporificada em obras. 
v. 15 - Que era o alqueire e que ensina esse versículo ? 

Era a antiga medida de capacidade para secos, equivalente naquele tempo a 
8,5 litros (mais ou menos um balde); nosso alqueire (já em desuso) comporta 36 
litros ou 4 quartas. A lição é esta: Deus não nos deu qualidades, aptidões, talentos, 
carismas para serem escondidos, mas sim aplicados. Talento é tarefa confiada por 
Deus. 
v. 16 - Jesus aconselha agir bem para ser visto? 

Bem ao contrário. Ele deixou claro: "Guardai-vos de fazer vossas boas obras 
diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa 
junto de vosso Pai que está no céu" (Mt 6,1). Em 6,16, diz aos fariseus que jejuam 
para os outros verem: "Já receberam sua recompensa" e nada lhes resta a receber 
de Deus. Ele quer que façamos o bem por princípio, desinteressadamente e como 
um louvor de Deus perene. Quem assim procede será forçosamente notado até 
pelos incrédulos, que tirarão proveito porque todo bem é reflexo de Deus. 
v. 17a - Que entendiam por "a lei e os profetas"? 

A lei era a expressão da vontade de Deus contida no Pentateuco, atribuído a Moisés. A lei sacralizava o povo e era a norma diretiva de sua vida. Chamavam-se 
"os profetas" os restantes livros do Antigo Testamento; lembravam as exigências 
mais urgentes de Deus quando o povo rompia a Aliança. 
v. 17b - Como Jesus consumou a Escritura? 

Jesus não veio iniciar algo de completamente novo, mas renovar a ordem 
antiga existente. Novo não é o totalmente diferente, e sim o aperfeiçoamento do 
antigo. A lei velha era uma revelação divina, mas não na forma definitiva e perfeita: 
essa consumação foi obra de Jesus. Foi Ele que lhe deu o acabamento que temos 
no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus nos falou pelos profetas. No 
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Novo, falou-nos Deus mesmo, na pessoa de Jesus, superior aos profetas e aos 
anjos (cf. Hb 1,1-4). Jesus é a luz que ilumina a lei antiga; é a última Palavra de 
Deus ao mundo; o derradeiro revelador de Deus e de Sua vontade. Por isso, praticar 
e ensinar a Palavra de Deus só é possível no sentido e no modo de Jesus (cf. v. 19). 
v. 18 - Qual o sentido de "até que passem o céu e a terra", "i" e "ápice"? 

"Até que passem o céu e a terra" é expressão proverbial que significa 
"nunca". "I" era a menor letra do alfabeto hebraico. "Ápice" (que outros traduzem 
"ponto", "til", "traço" ou "vírgula") era um traço introduzido tardiamente, sobreposto a 
certas letras com a função de vogais. "I" ou "ápice" são coisas mínimas que 
parecem sem importância. 
v. 20a - Quem são os escribas e os fariseus? 

Escribas ou rabinos eram os mestres oficiais da pesquisa e do ensino das 
Escrituras, em busca da vontade de Deus. Eram também juizes em pequenas 
questões jurídicas, nas comunidades rurais. 

Os fariseus eram um partido religioso conservador e inimigo dos romanos 
dominadores. Buscavam também a doutrina das Escrituras e ensinavam ao povo 
não oficialmente. Gozavam de grande prestígio popular. Intransigentes em questões 
religiosas, pretendiam observar com o maior zelo a lei, embora só exteriormente. Por 
isso Jesus exige que Seus discípulos se distanciem deles e os superem na perfeição 
ou justiça, que é a verdadeira fidelidade na observância da lei, como condição para 
pertencerem ao Reino de Deus. Nos textos de 5,21 até o fim do Sermão da 
Montanha, Jesus dirá como os Seus discípulos deverão proceder para uma vida 
superior à do ensino farisaico. 
v. 20b - Que sentido tem "justiça"? 

É a fidelidade na observância da lei de Deus. É santidade. 
 

Lições de vida 
 
v. 13-14 - Jesus demonstra surpreendente confiança no homem que O segue, 
quando nos confia a missão de sermos o que Ele foi: sal que dá sabor à vida e luz 
clareando o caminho que conduz a Deus. Ele valoriza a nossa luz, mesmo pequena 
como a de um vagalume. Isso significa que todo pequeno esforço para o bem não 
ficará perdido. Se o mar é feito de gotas, não podemos depreciar a mais pequena 
contribuição em promover o bem, venha de onde vier. 
V. 17-19 - Deus inspirou o Antigo e o Novo Testamentos. É o seu verdadeiro Autor e dispôs que o Novo já estivesse em embrião no Antigo, e este, só revele seu pleno significado no Novo (Dei Verbum, 16). O Evangelho é a consumação do Antigo 
Testamento, cujo sentido só Jesus desvenda. 
v. 19 - Nas coisas de Deus, não há preceitos de pouca importância; tudo é grande. E 
mesmo o que parece pequeno é rico de conteúdo espiritual, merecendo ser 
praticado com a dedicação mais amorosa. 
v. 20 - Os fariseus ensinavam que a pura observância da Lei era garantia de 
salvação: "Se cumpro a Lei, Deus tem de me salvar". Assim, a salvação era prêmio 
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obrigatório e não graça de Deus. Mas a salvação é dom de Deus, mais que 
merecimento nosso. Jesus eliminou pequenas prescrições e proibições farisaicas, 
que não representavam a vontade de Deus. Assim libertou o homem, dando-lhe 
apenas a lei do amor, a lei do coração. Mas nessa lei ele é radical: exige que nos 
entreguemos a Ele totalmente, como Ele fez. 
 

Oração 
 

Senhor, para que eu não perca a função do sal na 
sociedade em que vivo, peço a graça de viver com alegria 
no caminho dos mandamentos, expressão da vontade do 
Pai, e das bem-aventuranças, perfeição dos mandamentos. 
Que meu procedimento na fé seja luz para os outros. Que 
eu nunca esconda a claridade provinda da Palavra do 
Evangelho. E que eu persevere saboreando a máxima 
fidelidade à observância da lei do amor, o único preceito 
que o Senhor nos deixou. Amém. 
 
 

Mt 5,21-26 
O novo quinto mandamento embasado na caridade 

(cf. Lc 12,57-59)  
 (21) Primeiro exemplo de aperfeiçoamento da lei antiga e primeira das seis antíteses 
do Sermão da Montanha, não contra a lei, mas contra sua arbitrária interpretação e 
contra o teor de vida dos escribas e fariseus. Continuou Jesus dizendo: "Nas 
reuniões das sinagogas, aos sábados, para a leitura da Lei, vocês ouviram o mesmo 
que foi dito aos antepassados, da parte de Deus, por intermédio de Moisés e dos 
profetas: 'Não matar' (cf. Gn 9,6; Ex 20,13; 21,12; Lv 24,17; Dt 5,17), porque a vida 
humana é propriedade exclusiva e intocável de Deus. Quem mata seu semelhante 
abala as bases da sociedade e fica sujeito à pena de morte num dos tribunais locais 
do juízo de primeira instância, espalhados no país. (22) Eu, porém, lhes digo, visando 
mais às intenções do que à ação exterior: todo aquele que, num movimento de ódio 
no coração, se encolerizar indevidamente contra seu irmão, dando origem a injúrias 
e insultos, esse igualmente terá de responder no tribunal de Deus para a devida 
punição. E quem, dando vazão à ira com palavras de desprezo, insultar seu irmão 
de cretino, estúpido ou você-não-vale-nada, também está sujeito a julgamento mais 
severo, como o do tribunal superior do Sinédrio em Jerusalém. E aquele que, 
dominado pela ira até à obcecação o chamar de maldito-de-Deus, terá de responder 
ao julgamento de última instância, que pode condenar a uma pena como da geena 
ou fogo do lugar da maldição, onde se queima o lixo ininterruptamente. (23) Portanto, 
chega-se a uma conseqüência da mais alta importância: viver em paz com o 
próximo, porque até o sacrifício no altar perde o valor sem a reconciliação. Exemplo: 
se você trouxer uma oferta ao altar dos holocaustos, e aí se lembrar de que um seu 
irmão na fé tem queixa, porque você o magoou, (24) interrompa ali diante do altar o 
sacrifício cultual e tome a iniciativa de ir primeiro reconciliar-se com esse irmão, 
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mesmo que ele não mereça, por ser culpado; então pode voltar para apresentar sua 
oferta, pois Deus ama tanto o amor na reconciliação, que o prefere ao mais elevado 
ato de culto religioso qual é o sacrifício, que Deus não aceita de um coração 
implacável". (25) Outro exemplo: acerto amigável nos casos judiciários de dívida. 
Continuou Jesus: "Concilie-se depressa com seu adversário, enquanto você está 
com ele a caminho do juiz. Não aconteça que o adversário leve você a julgamento e 
o juiz o entregue ao oficial executor da justiça e encarcere você. Reconcilie-se 
amigavelmente, sem demora, com o próximo ofendido, antes de você se apresentar 
ao tribunal de Deus. (26) Em verdade lhe digo que você não sairá dessa prisão 
enquanto não pagar o último centavo". 
 

Questionário 
 v. 21-22a - Esclareça aqui a diferença entre a lei antiga e a nova. 

Para a velha justiça bastava não matar. A nova persegue o mal em sua raiz: 
proíbe qualquer má intenção que dê origem à desordem da ira ou malquerença. 
Antes, proibia-se o ato externo; agora, as injúrias já são pecados internos, contrários 
ao amor e tão severamente condenados na nova lei como o homicídio na antiga. "Quem odeia seu irmão é assassino" (1Jo 3,15). Nada de vingança. Jesus quer um 
amor novo, que vá alem dos méritos do próximo; quer uma justiça a partir dos 
sentimentos secretos do coração (cf. 1Cor 13,3; Rm 12,20; 13,8). 
v. 22b - Que eram o tribunal do juízo, o tribunal do Sinédrio e a geena? 

Tribunal do juízo era o de primeira instância, composto de 23 membros em 
cada cidade, para julgar causas comuns, inapelavelmente, com direito de impor 
pena de morte, direito cassado pela autoridade romana. O tribunal superior do 
Sinédrio, em Jerusalém, compunha-se de 70 membros eleitos dentre os chefes do 
povo, além do presidente, que era sempre o sumo sacerdote. Julgava as causas 
mais graves contra a lei de Moisés e o Estado, como a idolatria, o desrespeito ao 
Templo de Jerusalém, um delito praticado pelo sumo sacerdote... Infligia as penas 
mais infamantes, como a lapidação. Geena, geograficamcnte, era o  estreito vale de 
Hinon, ao sul de Jerusalém, fora da cidade, onde se queimava, sem interrupção, 
todo o lixo da cidade. Ali chegaram a oferecer ao deus Moloc holocaustos de 
crianças (cf. 2Cr 28,3; Jr 19,2-6) e queimavam os cadáveres de criminosos 
executados e de animais. Por isso geena tornou-se símbolo do inferno (cf. 18,9; Is 
66,24). 
v. 26 - Você percebe aqui um aceno ao Purgatório? 

Sim, é claro, porque todos nos encontramos a caminho do julgamento diante 
do tribunal de Deus. Devo pôr tudo em ordem enquanto estou a caminho. Depois 
será tarde. Quem se apresentar diante do Juiz divino sem haver perdoado, será 
condenado a pagar até o último centavo: é a purificação necessária, sem a qual ninguém entra na casa do Pai, conforme Ap 21,27: "Nela não entrará nada de 
profano". Haverá alguém que morra inteiramente puro sem nada a purificar? Se não 
houvesse a chance de purificação à entrada da outra vida, que seria de nós? Só entram no paraíso os que se tornaram "conformes à imagem, de seu Filho" (Rm 
8,29). E quem não conseguiu, na vida presente, uma perfeita conformação com 
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Jesus, estaria perdido, se não houvesse possibilidade de se purificar depois. É por 
isso que oferecemos sufrágios em favor de quem passa pelo Purgatório, obra do 
amor misericordioso de Deus. 
 

Lições de vida 
 
v. 22 - Jesus, por corrigir e consumar a lei antiga, apresenta-se com uma autoridade 
superior à de Moisés e igual à de Deus. Aos antigos Deus falou; a nós é Jesus quem 
diz o que Deus quer. 
v. 23-24 - O maior culto que posso prestar a Deus é uma vida de perfeita harmonia 
com o próximo. Cada vez que um cristão recebe a absolvição sacramental na 
confissão, ele se reconcilia com Deus e com o irmão. A oferenda por excelência é a 
Eucaristia; para participar dela eu devo estar em estado de graça, isto é, em paz 
com Deus e com o próximo. Quando ofendo alguém, o primeiro ofendido é Deus. 
Essa norma de Jesus inspirou o costume litúrgico do abraço de paz na missa. A 
discórdia entre irmãos rompe os laços que os prendem a Deus. A paz entre irmãos é 
o pressuposto para a paz com Deus. Culto e fraternidade andam ligados. 
 

Oração 
 

Senhor, peço me dê mais domínio sobre mim mesmo para 
frear depressa os primeiros impulsos interiores de ira, de 
vingança, de malquerença, de antipatia, de aversão, de 
julgamento precipitado. Que eu saiba pedir perdão e 
reconciliar-me. E para que meu culto seja sincero e digno 
de Deus, que eu o alicerce na paz com os irmãos. Amém. 
 
 

5,27-32 
Adultério, concupiscência, ocasião de pecar, divórcio 

(cf. Mt 18,8-9; 19,7-9; Mc 9,43.47-48; 10,4-5; 10,12; Lc 16,18)   
(27) Ouviram o que foi dito aos antepassados: "Não cometerás adultério" (Ex 20,14; 
cf. Lv 20,10; Dt 5,14). (28) Eu, porém, lhes digo: não basta evitar o ato externo de 
adultério, como pensam erradamente os fariseus desconsiderando o nono e o 
décimo mandamentos (cf. Ex 20,17), que proíbem também os atos impuros internos, 
raízes de todo mal. É necessário aperfeiçoar essa lei, reconduzindo-a à sua pureza 
original. Assim, quem puser os olhos numa mulher, não simplesmente com desejo 
instintivo, mas com a determinação de com ela pecar, já adulterou com ela em seu 
coração. (29) Portanto, se alguma coisa tão preciosa como o olho direito, da maior 
estima, for para você ocasião de pecado, arranque esse instrumento do mal à custa 
de qualquer sacrifício; lance-o longe de você antes que o mal lhe faça perder a outra 
vida, que é um bem superior a todas as aparentes vantagens deste mundo e que 
merece ser preservado a qualquer preço. Pois é preferível perder um de seus 
membros, ou seja, algo de não essencial para você, a ser você inteiro lançado na 
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geena do vale do Hinon, onde Jerusalém queima seu lixo em fogo inextinguível, 
imagem do inferno (cf. Is 66,24; Mc 9,43.46). (30) Caso alguma coisa tão preciosa 
como a mão direita leve você a pecar, corte-a pela raiz e lance-a longe, pois é 
preferível perder uma amizade ou qualquer preciosidade não essencial, a ir o corpo 
inteiro para o fogo da geena. (31) Também foi dito aos antigos: "Quem repudiar sua 
mulher, preencha antes as formalidades da lei para haver mais tempo de reflexão; 
só então lhe dará o libelo de divórcio e de estado livre, possibilitando-lhe um 
subseqüente matrimônio" (cf. Dt 24,1). (32) Eu, ao contrário, lhes digo: quem repudiar 
sua mulher, exceto em caso de casamento ilegítimo, expõe-na ao adultério, por tê-la 
autorizado, mediante o libelo, a recasar-se; pois o vínculo matrimonial é indissolúvel, 
e a mulher, embora repudiada, é sempre diante de Deus a legítima esposa do 
primeiro marido. E quem se casa com uma repudiada é adúltero (cf. Rm 7,1-3; 1Cor 
7,3-4.7.10-11). 
 

Questionário 
 v. 28 - O simples desejo de mulher não sua (ou vice-versa) já é pecado? 

O Evangelho vai ao íntimo da consciência, mas não condena o desejo sexual 
instintivo de mulher não sua (ou para a mulher, o desejo de homem não seu). O 
pecado de pensamento não começa no simples pensamento, mas, sim, no chamado 
desejo ativo. Assim: quando você deseja algo de ilícito, se você passa a querer 
positivamente o que o pensamento lhe sugere, aí começa o pecado de pensamento; 
se, ao contrário, disser "não" à sugestão, você venceu a tentação e adquiriu um 
merecimento diante de Deus. O erro não é sentir a tentação, mas consentir nela 
advertidamente, como explica S. Agostinho: "Você não entrou no quarto dela, mas 
no quarto do seu coração você já a possuiu". 
v. 31 - Conhece a antiga lei do divórcio? 

Conforme Dt 24,1, se o marido encontrasse na esposa "qualquer coisa que o 
envergonhe", podia, mesmo sem nenhum processo jurídico, dar-lhe o documento 
escrito (libelo) de repúdio. Ela se tornava livre para outro casamento. Não era 
facultado à esposa rejeitar o marido. A escola tradicional de Shammai, que 
representava o ensinamento oficial da sinagoga, exigia uma causa grave como o 
adultério. A escola liberal de Hillel, pervertendo o espírito da lei, admitia como 
legítimo qualquer inconveniente, como deixar queimar a comida, sair de casa sem 
cobrir a cabeça, conversar com outro homem pelo caminho, o marido gostar mais de outra mulher... Jesus chama essas razões todas de "dureza de coração" (cf. 19,8) e 
proíbe a separação do casal, a não ser em caso de união ilegítima. Se o casal 
legítimo se separar, continuará sempre casal, sem liberdade para novas núpcias (cf. 
1Cor 7,11). E casar com pessoa separada após matrimônio legítimo é adultério. 
v. 32 - Há quebra do vínculo matrimonial legítimo? 

A lei de Moisés tolerou o divórcio "por causa da dureza do coração" dos 
hebreus (cf. 19,8). Jesus restabeleceu as características essenciais ao matrimônio: 
unidade, indissolubilidade e abertura à fecundidade que vem da criação (cf. Gn 1,27; 
2,24; Mt 19,4-6; 1Cor 7,10-11). Separação de casal em matrimônio ilegítimo não 
quebra vínculo que na realidade não houve. Separação de casal em matrimônio 
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legítimo também não quebra vínculo matrimonial nem dá direito a novas núpcias (cf. 
Mc 10,2-12; Lc 16,18). Isso porque o matrimônio não é instituição humana, mas do 
Autor da natureza; portanto, sua inviolabilidade não pode estar sujeita ao arbítrio de leis humanas nem da vontade dos próprios cônjuges: "Não separe o homem o que 
Deus uniu" (Mt 19,6) para o bem dos esposos, da prole e da sociedade (Gaudïum et 
Spes, 48). 
 

Lições de vida 
 
v. 28 - A velha moral ocupava-se dos atos exteriores. Jesus põe na mesma linha 
atos e desejos da vontade. A infidelidade começa no coração, por um olhar seguido 
da intenção secreta e decisão de trair a esposa, e não somente no ato exterior, no 
adultério consumado. O interior e o exterior, o pensamento e a vida devem unificar-
se. A depravação sexual enfraquece o caráter e a fé. 
v. 29 - É necessário resistir energicamente ao pecado e às ocasiões que o 
incentivam. A imagem de arrancar o olho ou cortar a mão é inspirada na decisão do 
médico, que não receia amputar um membro do corpo para salvar a vida da pessoa. 
São expressões fortes, que significam o vigor com que devemos cortar logo pela raiz 
tudo que nos agrada e atrai, mas que esconde o veneno da perversão e o perigo de 
condenação. 
v. 32 - Jesus faz do matrimônio a comunidade do amor perpétuo e condena a 
dissolução moral do casamento (a infidelidade), bem como a dissolução jurídica (o 
divórcio). A velha legislação era tolerante para com o homem e implacável para com 
a mulher. Jesus coloca ambos no mesmo nível. O matrimônio cristão é amor fiel de 
inteira doação recíproca e comprometida para sempre. 
 

Oração 
 

Jesus, o Senhor foi sempre idêntico a Si mesmo. Ajude-me 
a tornar-me também sempre idêntico a mim mesmo, 
unificando meu modo de pensar, falar e agir e sabendo 
dominar com equilíbrio meus impulsos puramente 
instintivos ou temperamentais. 
E aos nossos casais, Senhor, conceda tomarem 
consciência da graça própria do sacramento do matrimônio, capaz de levar à perfeição o amor humano dos 
esposos e de fazer da família o santuário da vida e a escola 
natural da santidade. Amém. 
 
 

5,33-37 
Juramento. Sinceridade 

 
 (33) Ouviram também que foi dito aos antepassados: "Não perjurar, mas cumprir 
quanto se prometeu ao Senhor com juramento" (cf. Ex 20,7; Lv 19,12; Nm 30,3; Dt 
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5,11; 23,21). (34) Eu, porém, lhes digo: sem justo motivo não jurem em hipótese 
nenhuma. Reine entre vocês a lei da límpida sinceridade, confiança e lealdade viril, 
a fim de que se façam crer a uma simples palavra, sem necessidade de recorrer ao 
juramento, que é chamar Deus como testemunha do que afirmamos. Os rabinos e 
fariseus ensinam que, quando se usam fórmulas de juramento sem invocar 
diretamente o nome de Deus, não há obrigação de se manter a palavra. Em vista 
disso, hoje estão em uso certas fórmulas de jurar pelo céu, pela terra, por 
Jerusalém, pela própria cabeça ou vida. (35) Mas em todas essas maneiras de jurar 
também se chama Deus como testemunha e jura-se por Ele, uma vez que o céu é a 
morada de Deus; a terra é o estrado onde se apóiam seus pés; e Jerusalém é a 
cidade do grande Rei do universo; (36) nem jure pela sua própria cabeça, imprecando 
uma praga sobre si mesmo caso não disser a verdade, porque também assim estará 
invocando Deus a quem você está inteiramente sujeito, pois o homem tem tão pouco 
domínio sobre a própria cabeça ou vida que é incapaz de tornar branco ou preto um 
fio do seu cabelo (cf. 10,30), isto é, não é capaz de fixar sua idade ou mudá-la.(37) 
Quando falar, diga apenas sim se for sim, não se for não (cf. 2Cor 1,17; Tg 1,12). 
Acrescentar a isso um juramento procede de um fundamento maligno, por ser 
desconfiança de um e má-fé de outro; a necessidade de jurar revela fraqueza e 
inconstância do homem. 
 
 

Mt 5,38-42 
Lei do talião 
(cf. Lc 6,29-30)  

 (38) Vocês ouviram e aprenderam o que foi dito aos antepassados: "Olho por olho, 
dente por dente" (cf. Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21), norma do código penal 
objetivando impedir a justiça pelas próprias mãos, mas que os judeus alargaram, 
abrindo caminho a vinganças pessoais. (39) Eu, porém, ab-rogo essa lei do talião e 
dou-lhes uma norma mais perfeita, a lei da caridade, que se sobrepõe à justiça: 
embora não seja proibido opor-se aos ataques injustos ou submeter o culpado às 
penalidades legais e usar a legítima defesa, mando que combatam o mal no mundo 
com dignidade (cf. Jo 18,22-23), não retribuindo mal com mal pela vingança, e 
aconselho que suportem as injúrias e não se deixem dominar pela ira diante do 
homem mau (cf. Rm 12,21), antes, com espírito de mansidão e longanimidade, se 
alguém, por exemplo, bater em sua face direita, você pode oferecer-lhe também a 
esquerda; assim ele ficará desconcertado e se acalmará; e mesmo se ele bater, é 
preferível suportar a injustiça a cometer outra igual. (40) Outro exemplo: para 
conservar um relacionamento amistoso, é necessário estar disposto a sacrificar bens 
materiais. Assim, ao credor que quiser entrar em demanda para ficar com sua tônica 
como garantia de pagamento (cf. Ex 22,25; Dt 24,12), entregue-lhe também a capa, 
traje superior que serve de agasalho à noite (cf. Ex 22,26). Assim ele ficará 
desconcertado; ou, quando não, você terá agido como o Pai celeste. (41) Mais um 
exemplo: o amor induz a fazer também aquilo a que não se está obrigado. Assim, se 
alguém obriga ou convence você a ajudá-lo numa caminhada de 1 km, vá com ele 2; 
assim você abaterá sua teimosia. (42) O amor é generoso e não sabe recusar. Assim, 
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dê a um necessitado que pede, e não vire as costas a quem depende de um 
empréstimo. 
 

Questionário 
 v. 33 - Que é jurar e perjurar? 

Jurar é invocar Deus como testemunha do que afirmamos. E perjurar é usar o 
nome de Deus a serviço duma mentira; torna-se uma irreverência, uma blasfêmia, 
porque apresenta Deus como falsa testemunha. 
v. 35 - Você entende a expressão "escabelo de seus pés"? 

Os soberanos assentavam-se num trono, colocado sobre um tablado, para 
estarem mais em evidência acima do público, e descansavam os pés sobre um 
banquinho chamado escabelo. Na mentalidade do tempo, Deus também tinha Seu 
trono sobre o universo e apoiava os pés na terra, Seu escabelo. 
v. 38 - Tem algo de positivo a lei do talião? 

Entre os povos primitivos imperava a lei da vingança, dando lugar a 
intermináveis rixas e crimes entre famílias e clãs. A lei do talião foi um avanço ético, 
social e jurídico, estabelecendo que o castigo não fosse maior que o delito. É que o 
homem sente a paixão de se vingar retribuindo em dobro o mal sofrido. E, assim, o 
mal se multiplica. Jesus dá o avanço definitivo, introduzindo a superação do orgulho 
ofendido, a prática do perdão e o amor ao inimigo. 
v. 41 - Como se explica o ser obrigado a caminhar 1 milha? 

A milha romana media 1.480m de comprimento. Os mensageiros reais ou correios reais (chamados angarii, donde o nosso angariar), que naquele tempo eram 
muitos, podiam, num caso de necessidade, ligado ao desempenho de seu mandato, 
obrigar um cidadão a dar-lhes qualquer ajuda, como acompanhá-los para ensinar-
lhes o caminho, para carregar alguma bagagem, para defendê-los. Jesus aqui 
ensina que façamos favores não só obrigados, mas espontaneamente, por caridade. 
v. 42 - Quererá Jesus que nos deixemos explorar? 

Certamente ele não pretende que sejamos joguetes dos caprichos de outrem. Ele mesmo nos alertou que saibamos agir com prudência: "Prudentes como as 
serpentes, mas simples como as pombas" (Mt 10,16). Ele apenas quer o que Paulo 
recomendava: "Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com, o bem " (Rm 
12,21). 
 Lições de vida 
 
v. 34 - Jesus nos convida à total sinceridade, que não teme admitir os próprios erros 
e culpas; à lealdade, que não recua da palavra dada nem quer enganar ninguém ou 
prevalecer psicologicamente sobre os outros; à franqueza, que tem a liberdade de 
dizer "você errou". 
v. 37 - Quem é sincero não necessita jurar. E quem não é sincero com os homens, 
nem com Deus o é. Importa fazer o jogo da verdade até nas raízes de nossas 
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intenções. Os juramentos sem necessidade são contrários à simplicidade 
evangélica. Dizer por bagatelas "juro por Deus" ou "jure" é contra o segundo 
mandamento: não tomar Seu santo nome em vão. 
 

Oração 
 

Senhor Jesus, peço me ajude a fazer o jogo da verdade. 
Que eu não só pareça ser bom e honesto, mas que o seja 
realmente. Peço também me ajude a dominar o instinto da 
desforra. É difícil suportar uma ofensa com serenidade, 
porque a natureza se revolta. Só com a ajuda da graça, que 
eleva a natureza, eu consigo manter a dignidade de filho de 
Deus. Concede-me o espírito de mansidão e tolerância, 
como o Senhor tolerou tantos desequilíbrios meus ao 
longo de minha vida. Amém. 
 
 

Mt 5,43-48 
Amar o inimigo. O modelo é Deus 

(cf. Lc 6,27-28.32-36)   
(43) Ouviram o mandamento dado por Deus aos antepassados, "amar o próximo 
como a si mesmo" (cf. Lv 19,18; Lc 10,27) e conhecem a falsa dedução ensinada 
pelos escribas e fariseus, "ninguém tem obrigação de amar o inimigo" (cf. Eclo 12,4-
7), porque só consideram seu próximo os judeus e consideram inimigos todos os 
outros povos. (44) Eu, porém, lhes trago um avanço definitivo que supera essa lei: 
amem de coração até seus inimigos; e quando não podem fazer-lhes o bem 
temporal, façam o bem espiritual de orar pelos que perseguem e caluniam vocês. (45) 
Se acham difícil a prática desse preceito, creiam, Eu o estou dando porque, como 
um filho traz a fisionomia do pai, agindo dessa maneira, vocês se mostram filhos do 
Pai celeste, semelhantes a Ele, que não exclui ninguém do Seu amor, pois faz 
nascer o sol para maus e bons, e cair a chuva sobre justos e pecadores, mereçam 
ou não. (46) Com efeito, se vocês amam apenas quem os ama, que recompensa 
poderão esperar de Deus? Não fazem o mesmo até os coletores de impostos, tão 
detestados, por serem funcionários judeus que, para enriquecer, arrecadam com 
rapinagem os impostos do governo estrangeiro? (47) E se vocês saúdam unicamente 
seus irmãos de sangue e de raça, que estão fazendo de especial? Não fazem assim 
também os pagãos que ignoram a lei de Deus? (48) Portanto, Eu lhes proponho um 
ideal altíssimo que, embora supere por completo todas as possibilidades humanas, é 
sempre um modelo de perfeição a imitar: o Pai! Procurem ser perfeitos como é 
perfeito o Pai celeste, no qual a caridade não tem limites ou fronteiras! 
 

Questionário 
 v. 43 - Onde se encontra, na Escritura, "odiar o inimigo"? 
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Não consta do Antigo Testamento algum preceito de ódio a quem quer que 
seja. Mas, pelo fato de os judeus considerarem os povos pagãos como inimigos de 
Deus, por causa da idolatria, concluíram que deviam ser odiados. Criaram assim 
mentalidade em contraste com o universalismo cristão. 
v. 45 - A razão de praticarmos o bem é só a recompensa esperada ? 

Embora se saiba que Deus recompensa com largueza o bem praticado, a 
motivação intrínseca de nossa conduta de amor é o modo de ser do próprio Deus, 
ao qual nós, filhos Seus, nos devemos assemelhar. Quanto mais intimamente 
vivermos unidos a Deus, mais se fará tudo por Sua causa, o que constitui a melhor 
maneira de glorificá-lO. Fazer o bem é o prazer de quem é bom. 
v. 46 - Quem eram os publicanos ? 

Publicano é tradução inexata de coletor de impostos. Publicano vem de 
"público", isto é, o tesouro do Estado. Eles serviam interesseiramente aos 
dominadores romanos pagãos. Abusavam do ofício, cobrando arbitrariamente uma 
sobretaxa em benefício próprio (cf. Lc 3,12-13). 
v. 48 - Não é inútil a proposta de ideal inatingível? 

Enxerga mais longe quem voa mais alto. Quanto mais sublime é o modelo de 
vida que miramos, mais incentivo provamos por imitá-lo. Se o nosso ideal for de 
nível médio, muito menos incentivo sentimos para subir, para melhorar. Jesus, 
propondo-nos a perfeição inatingível do Pai como modelo, ensina que, no caminho 
para elevada perfeição, nunca podemos dizer basta. Fomos criados seres 
perfectíveis, isto é, capazes de serem sempre mais. 
 

Lições de vida 
 
v. 44 - Jesus abole a divisão social dos homens em amigos e inimigos. Para o 
cristão não existe a idéia de inimigo, porque cada um é o próximo de todos. Seu 
único inimigo é o mal, o pecado, não é o pecador. O amor ao inimigo é o cume da 
perfeição cristã, é o mais generoso fruto do verdadeiro espírito cristão. Deus inundou 
a terra de bens para bons e maus, independentemente da dignidade ou do 
merecimento. Jesus deu o exemplo pedindo ao Pai perdão para Seus algozes (cf. Lc 
23,34), no que S. Estêvão o imitou ao pé da letra (cf. At 7,60). "Sede perfeitos como 
vosso Pai celeste" é a chamada universal à perfeição da santidade. E quando nada 
mais resta a fazer, ainda posso orar pelo inimigo. 
v. 45 - A razão de amarmos a todos, mesmo que não mereçam, e de não desejarmos mal a ninguém é uma só: Deus Pai faz assim! Imitá-lO torna-nos 
semelhantes a Ele. Todo gesto de bondade das pessoas é um reflexo da bondade 
original de Deus. Somos até convidados a promover o bem do outro mais do que o próprio: "Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo " (1Cor 10,24); "a 
humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos " (Fl 2,3). 
v. 48 - "Sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito "equivale ao "sede 
santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo" (Lv 19,2), do Antigo 
Testamento. A perfeição não é a soma de todas as virtudes, mas a consumação do 
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amor que Deus derramou em nosso coração pelo Espírito Santo (cf. Rm 5,5) e que 
deve irradiar-se em vida. 
 

Oração 
 

Senhor, ensine-me a amar à Sua maneira. Amar não para 
ser amado nem para ser recompensado, mas simplesmente 
porque, quanto mais amo, mais vivo e mais o Senhor vive 
em mim. Que eu chegue a procurar o bem do outro mais 
que o meu. Que eu aprenda a amar até quem não me 
aprecia. Que o amor me faça esquecer ofensas, não 
guardar ressentimentos e sentir prazer em perdoar. Amar 
porque o Senhor é essencialmente amor sem medida. 
Amém. 
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CAPÍTULO 6 

 
 Mt 6,1-8 

Esmola e oração com reta intenção 
 
(1) As práticas religiosas da esmola, oração e jejum, que justificam, evitem praticá-las 
diante dos homens com o fim de atrair seus olhares e ganhar aplausos. Se 
praticarem o bem por ostentação ou vanglória, estarão buscando a honra de si 
mesmos e não a de Deus. Por isso nenhuma recompensa receberão do Pai que 
está nos céus. (2) Então, quando você der esmola, não se ponha a ostentá-la em 
público, como fazem os hipócritas ao sábado, dia de recolher auxílios nas sinagogas 
e ruas, para à tarde distribuí-los aos pobres. Eles fazem publicar na assembléia os 
nomes dos que deram maior donativo e, sob aparência de buscar a glória de Deus, 
só visam aos elogios dos homens. Em verdade lhes declaro: já receberam a inteira 
recompensa almejada. (3) Quanto a você, por hipérbole digo-lhe: ao dar esmola, que 
sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, como se você mesmo não visse o 
bem que está praticando, (4) a fim de que sua esmola fique oculta, e o Pai, que vê 
toda ação oculta, lhe dê a recompensa (cf. Lc 14,14). (5) Quando rezarem, não sejam 
como os falsos devotos que, em qualquer lugar onde se encontrem nas horas fixas 
de oração, 9 horas e 15 horas do dia, para se unirem aos sacrifícios realizados no 
Templo nesses horários, quer nas sinagogas, quer nas praças ou esquinas das ruas, 
voltados para Jerusalém ou, os que estão em Jerusalém, voltados para o Templo, 
de pé, gostam de orar para serem observados pelos homens. Em verdade lhes digo: 
já receberam a inteira recompensa almejada. (6) Quanto a você, quando quiser orar 
falando a sós com Deus, fuja da ostentação, escolha um lugar de recolhimento, 
entre no íntimo de seu quarto, feche a porta do cubículo ou do coração, e dirija sua 
oração ao Pai, que está presente no lugar secreto. E o Pai, que vê o que você faz 
em segredo, lhe retribuirá. (7) Quando orarem, não multipliquem maquinalmente 
tantas palavras, como os pagãos que não conhecem o verdadeiro Deus e atribuem 
força mágica à repetição supersticiosa e mecânica das mesmas fórmulas 
deprecatórias, julgando que se farão atender à força de pressionar sua divindade (cf. 
1Rs 18,26; At 19,34). (8) Os pagãos fazem longas preces persuadidos de que seu 
deus ignora o que eles procuram. Não sejam como eles, porque o Pai sabe do que 
precisam, antes mesmo de Lho pedirem. Mesmo assim, Ele quer que peçam para 
confessarem humildemente a própria insuficiência e alimentarem a consciência da 
condição de filhos que crêem e tudo esperam do Pai amoroso. 

Questionário 
V. 1 - Jesus não rejeita as boas obras feitas aos olhos dos homens? 

Não, porque um pouco antes, em 5,16, predisse que as boas obras serão luz 
a brilhar diante dos homens. Ele rejeita a ostentação, isto é, que se faça o bem com 
o fim vaidoso de alcançar louvores humanos. 
v. 5-13 - Como deve ser nossa oração? 
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Em Lc 18,10-14, Jesus ensina que a oração deve partir de um coração 
humilde como o do publicano; aqui, em Mt 6,7, que deve ser simples; em Mt 6,8 e 
7,7-11, que deve ser confiante na bondade do Pai; em Lc 11,5-8 e 18,1-8, que deve 
ser insistente e persistente; em Mt 21,21-22 e Mc 11,24, oração com fé sem dúvida; 
em Mt 18,19-20, oração em grupo unido e feita em nome de Jesus; em Jo 14,13-14 
e 16,23-27, insiste na oração feita em Seu nome; em Jo 15,7 e 16 é oração de quem 
vive em Jesus, a vida em estado de graça; em Lc 11,13, aconselha que se peça o 
Espírito Santo; em Mt 6,13 e 26,41, que se peça a fortaleza para resistir às 
tentações, e, em Lc 21,36, a fortaleza nas horas mais difíceis; em Mt 5,44 e Mc 
11,25, que não se tenha rancor contra ninguém e se esteja disposto a rezar pelo 
inimigo. Tudo isso, em substância, vem na oração-modelo do Pai-Nosso. 
v. 6 - Não parece que Jesus rejeita a oração comunitária? 

Em Mt 18,20, Jesus garante a eficácia da oração feita em grupo: "Quando 
dois ou três de comum acordo pedem orando, ser-lhes-á concedido por Meu Pai 
porque Eu estou no meio deles". O que Ele reprova é a vaidade de querer aparecer 
como homens de oração, de exibir devoção. 
v. 7 - Jesus não rejeita longas orações e a repetição das mesmas palavras? 

Certamente Jesus nunca desaconselharia orações prolongadas, de vez que 
Ele mesmo deu o exemplo de noites inteiras e dias de oração, como temos em Mt 
14,23, Lc 6,12, Mc 1,35 e 6,46-47. Ensinou que se ore sempre, sem afrouxar (cf. Lc 
18,1). 

S. Agostinho (Liturgia das horas, IV, p. 357) escreve: "Orar por muito tempo 
não é o mesmo que orar com muitas palavras... Uma coisa é a palavra em excesso, 
outra a constância do afeto. Pois do próprio Senhor se escreveu que passava noites 
em oração e que orava demoradamente... Não haja, pois, na oração muitas 
palavras, mas não falte muita súplica, se a intenção continuar ardente. Rogar muito 
é, com freqüente e piedoso clamor do coração, bater à porta daquele a quem 
imploramos. Trata-se mais de gemidos do que de palavras, mais de chorar do que 
de falar". 

Se se objetar que no Terço repetimos muitas palavras, notemos que o próprio Jesus no Getsêmani orou "repetindo as mesmas palavras": "Pai, se é possível, 
afasta de mim este cálice! Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu 
queres" (Mt 26,29-44). Quando a criança repete muito o mesmo pedido ao pai, é que 
confia em ser atendida. Os namorados não se cansam de repetir mil vezes "eu te 
amo". No Terço não repetimos maquinalmente, à maneira dos pagãos, que pretendiam forçar a divindade cansando-a, mas à maneira de quem ama e sabe que 
o pai ou a mãe não se cansam de ouvir a voz do nosso coração. 
v. 8 - Se Deus sabe o que queremos, por que temos de pedir? 

A oração, a súplica é antes de tudo uma humilde confissão de que não nos 
bastamos a nós mesmos e de que temos necessidade absoluta de Deus. Ao mesmo 
tempo, ela alimenta em nós a consciência de nossa condição de filhos que confiam 
no coração do Pai amoroso. É uma profissão de fé e dá-lhe crescimento. Traz 
tranqüilidade nas provações. Deus Pai deseja que os filhos Lhe falem o mais 
possível. Quem não conversa com Deus em oração, O declara desnecessário, 
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dispensável, e a pessoa se instala na auto-suficiência. Basta vir-lhe uma situação 
sumamente aflitiva e vê-se perdida, porque está só, o que não acontece com quem 
tem Deus presente e Lhe fala. 

Não existe, objetivamente, oração forte por si mesma. A força e eficácia da 
oração dependem do grau de fé e amor com que brota do coração. É tanto mais 
forte quanto mais assumo o que digo. O Pai-Nosso bem rezado é mais do que essas 
centenas de orações espalhadas como poderosas. As palavras só valem na medida 
em que exprimem os sentimentos do coração. 

Lições de vida 
v. 1-18 - Jesus fala da verdadeira e da falsa virtude. As práticas piedosas mais 
apreciadas na antiga lei devem evoluir para o espírito novo do Evangelho: passar da 
mera execução exterior para a reta intenção, a fim de se tornarem expressão do 
verdadeiro culto de Deus. Não praticamos o bem visando à recompensa de Deus, 
mas à sua honra e glória, sabendo que o Pai sempre recompensa o que procede de 
reta intenção. O cuidado pelos necessitados não deve brotar puramente da 
compaixão ou da responsabilidade social, mas, primordialmente, do amor que temos 
a Deus e que envolve o próximo. 
v. 5-6 - Jesus, dizendo "quando orarem", insinua a oração pública ou litúrgica; 
dizendo "quando você orar", inculca a oração pessoal, cada um a sós com Deus. 
Não basta a oração comunitária nem basta só a individual. Ambas se completam. 
Não anda perto de Deus quem tenta desculpar sua magra devoção dizendo: "Não preciso ir à igreja, eu rezo em casa" (Const. Sacrossanctum Concílium, 10 e 12). 
Jesus orava em público nas sinagogas todos os sábados, e todos os dias passava 
horas falando a sós com o Pai (Mt 14,23; Mc 1,35; Lc 5,16...). Temos necessidade 
de intervalos de tempo exclusivamente reservados para o colóquio com Deus. Não 
Lhe regateemos o tempo que Ele nos dá com largueza: o tempo é todo de Deus! 
v. 8 - Não oramos para dobrar Deus à nossa vontade, mas para sintonizar a nossa 
com a dEle. 

Oração 
Senhor, sinto a necessidade de fazer o mesmo pedido dos 
apóstolos: "Ensine-me a rezar" (cf. Lc 11,1), a rezar com o 
coração, como criança falando ao pai. Oração humilde sem 
pretensão, confiante sem a sombra da dúvida, insistente 
sem esmorecimento e perseverante como quem não se 
cansa de esperar. Devo pedir esta graça porque, se o Senhor prometeu "pedi e recebereis" e eu muitas vezes 
peço e não recebo, certamente é porque não sei orar. Dê-
me a graça daquela oração que toca o coração do Pai. 
Também, Senhor, ensine-me a fazer o bem como o Senhor 
faz, sem segundas intenções, sem esperar dos homens o 
retorno, mas só pelo prazer de ser útil, mesmo a quem não 
merece. Amém. 
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Mt 6,9-15 

Pai-Nosso 
(cf. Lc 11,2-4)   

(9) Em contraposição com os que não conhecem a Deus, façam esta oração, 
simples, mas que encerra tudo o que vocês podem pedir com ilimitada confiança na 
bondade divina: Pai nosso que estais nos céus, santificado, conhecido e honrado 
seja o Vosso nome, a Vossa pessoa em todo o mundo, (10) fazei que se estabeleça 
em nós o Vosso reinado da graça e que o povo da Nova Aliança realize a Vossa 
vontade aqui na terra como é realizada pelos anjos e santos no céu. (10) Dai-nos hoje 
o pão nosso, o sustento de que necessitamos cada dia; (12) perdoai-nos as nossas 
faltas contra Vós como estamos perdoando aos que tinham faltas contra nós. (13) E 
não permitais que caiamos quando tentados, mas livrai-nos do mal do maligno. (14) 
Vocês dirão "perdoai-nos como nós perdoamos" porque só se perdoarem aos outros 
as ofensas que fazem a vocês, o Pai celeste, que se sensibiliza com o perdão e o 
amor fraterno, também perdoará a vocês as faltas cometidas contra Ele. (15) Mas, se não perdoarem aos homens, também o Pai, que se ofende com o sentimento de 
vingança e dureza de coração, não perdoará os pecados que vocês cometerem (cf. 
18,23-35). 
 

Questionário  
Faça uma apreciação do Pai-Nosso. 

Tertuliano, escritor dos primórdios do cristianismo, diz que o Pai-Nosso é o 
"compêndio de todo o Evangelho". E S. Agostinho: "Esta oração compreende todas 
as orações mais elevadas de todos os homens e de todos os tempos". É a oração-
padrão. Consta de três petições visando aos interesses de Deus e outras quatro 
voltadas para as nossas necessidades materiais e espirituais. Poucas palavras que 
traduzem o essencialmente necessário. 
Pai nosso 

No Antigo Testamento, não foi dado ao homem invocar a Deus como Pai. 
Estava reservada ao Novo Testamento a revelação do mistério da paternidade 
divina, assim como inspirar em nosso coração os sentimentos da filiação 
sobrenatural, após realizar-se a Encarnação do Verbo. Deus é Pai porque nos 
adotou como filhos dando-nos Sua graça, Sua presença em nós com a participação 
da natureza divina (cf. 2Pd 1,4). Chamamo-lO Pai nosso e não Pai meu, para 
lembrar que somos todos membros daquela família que tem o mesmo Pai comum e 
daquele Corpo que tem Cristo por Cabeça, e daquela humanidade na qual todos 
somos irmãos e nos devemos interessar uns pelos outros (cf. 23,9). 
Que estais nos céus, distinto do pai terreno e acima do universo. 

Deus está em toda parte, mas o céu dos bem-aventurados é como o trono de 
Deus (cf. SI 2,4) e a manifestação de Sua glória e natureza. Com a invocação Pai 
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nosso que estais nos céus, apelamos à bondade e poder de Deus e alimentamos 
em nós os sentimentos de confiança no Pai que nos ama sem medida. 
Santificado seja o Vosso nome. 1ª petição referente à glória de Deus. 

O nome é a pessoa. Sendo santo, Deus deve ser santificado, isto é, 
glorificado e honrado em nós, conhecido, amado, louvado por todos e respeitado em 
Seus mandamentos. É por isso que Ele se revelou. Quem O conhece (cf. Ex 3,14) 
descobriu Seu princípio e Seu fim último. 
v. 10 - Venha a nós o Vosso Reinado messiânico. 2ª - petição. 

Reinado de Deus é a vivência da graça, isto é, o próprio Deus se doando a 
nós, inicialmente nesta vida e, em plenitude, na visão beatífica da vida futura. O 
Reinado de Deus no mundo se manifesta na comunidade de fé, a Igreja cristã. 
Pedimos que esse Reinado lance raízes e se dilate no coração de todos os homens 
a partir de Jesus, que o implantou. O Reinado de Deus se estabelece no íntimo do 
homem quando este se abre para Cristo. 
Seja feita a Vossa vontade aqui na terra como é feita no céu. 3ª - petição. 

No céu a vontade de Deus se cumpre perfeitamente (cf. SI 7,21; Hb 1,14); 
pedimos semelhante perfeição na terra, pela sintonia de nossa vontade com a dEle. 
Essas três petições se complementam. O nome de Deus será santificado quando 
Ele reinar no coração do homem que passou a unificar a própria vontade com a do 
Pai, segundo o SI 118,94: "Senhor, eu Vos pertenço porque sempre procurei Vossa 
vontade" (citação livre). 
v. 11 - O pão necessário cada dia à nossa subsistência dai-nos hoje. 4 a petição. 

Depois dos interesses de Deus, Jesus ensina a pensar nas necessidades 
essenciais da vida humana, começando pelo que é indispensável ao nosso corpo, 
seguindo-se o de que necessitamos para o espírito. O pão é o alimento comum da 
nossa vida. Pedindo o pão necessário para hoje, mantemos cada dia o diálogo de 
filhos com o Pai, reconhecemos nossa dependência dEle e nos habituamos a confiar 
na Providência divina. Para quem põe em primeiro lugar o Reinado de Deus, tudo o 
mais lhe será dado por acréscimo (cf. Mt 6,33). 
v. 12 - Perdoai-nos as nossas ofensas a Vós. 5 a petição. 

Depois do material, pedimos o que concerne à vida espiritual. A primeira 
necessidade é a remissão dos nossos pecados, dívida que jamais conseguiríamos 
solver com nossas próprias forças. É preciso, portanto, que sejamos perdoados. 
Como nós temos perdoado a quem nos ofendeu. 

É o único pedido ligado a uma condição. Deus não nos dá tudo sem mais nem menos. Deus Se sensibiliza e está pronto a livrar-nos de nossa carga moral na 
medida em que fizermos o mesmo para os outros. E como somos sempre devedores diante de Deus, devemos viver "revestidos de entranhas de misericórdia". "Haverá 
juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia" (Tg 2,13). 
v. 13 - E não nos deixeis cair quando tentados. 6 a petição. 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 6 63 / 282    

Pedimos o domínio sobre o aliciamento para o mal. Não que nos livre da 
tentação, mas que não nos deixemos seduzir pelos atrativos do pecado (cf. Jo 
17,15). 
v. 14 - Mas livrai-nos do mal. 

Complementando o pedido anterior, rogamos que Deus nos guarde de todos 
os maus intentos do tentador que pretende danificar-nos de mil maneiras, 
promovendo fome, peste, guerra, doenças, desastres, desavenças, sendo o maior 
dos males a apostasia, que é perda da fé e oposição a Deus, com o conseqüente 
reconhecimento do reinado de satanás: a mesma tentação a que foi sujeito Jesus 
(cf. Mt 4,1-11). É o pecado do mundo (cf. Jo 1,29). 

Muitos exegetas vêem seis e não sete petições no Pai-Nosso. Se esse último 
pedido fosse outro, além do precedente, Jesus teria dito "e livrai-nos do mal" e não 
"mas livrai-nos". 

O final usado no Pai-Nosso protestante, "Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre. Amém", é uma aclamação litúrgica documentada pelo livro Didaquê, 
capítulo 8, para as celebrações cristãs no final do século 1. S. João Crisóstomo a 
conservou. 

Os versículos 14-15 são uma lei jurídica, severa e inequívoca, trazendo a 
condição para o perdão implorado: "Se perdoarem..." A ação de Deus se torna 
dependente da nossa. Não podemos abrir a boca para pedir o que negamos. 
 

Lições de vida 
 
v. 10 - Fazer a vontade de Deus não significa atitude passiva, como quem aceitasse 
ser contrariado por Deus. É, antes, o desejo de colaborarmos, unificando nosso 
querer com o do Pai e pondo-nos como crianças em Suas mãos. É a espiritualidade 
do santo abandono e confiança total entre pessoas que se amam. Pretendemos 
unificar nossas disposições com as do Pai. 
v. 11 - "O pão nosso de cada dia" ensina a vivermos sem aquela angustiosa 
preocupação dos bens materiais e a sabermos usar de tudo com moderação, 
afastando ambições desmedidas, conforme a oração do sábio em Provérbios 30, 7-9 
(tradução livre): "Eu te peço, meu Deus, que me dês duas coisas; não me negues 
antes de eu morrer: afasta de mim falsidade e mentira, e não me deixes viver na 
miséria nem na riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, porque, se eu 
tiver demais, poderei te esquecer e dizer que não preciso de ti. Ou, se eu cair na penúria, poderei roubar e assim desonrar o nome do meu Deus". 
v. 12 - Quem pede perdão reconhece sua condição de pecador. Reconhecer os 
nossos pecados é o princípio de toda conversão a Deus. 
 

Oração: Pai-Nosso 
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Mt 6,16-18 

Jejum em segredo 
  

(16) Quando fizerem o jejum cultual preceituado (cf. Lv 16,29; 23,27; Nm 29,7) para o 
dia da Expiação dos pecados, ou o jejum devocional e facultativo, instituído pelos 
fariseus às segundas e quintas-feiras, não apresentem um rosto abatido, como os 
hipócritas, para quem o jejum perdeu o sentido. Eles se desfiguram com cinza a 
ponto de se tornarem irreconhecíveis só para ostentar que estão jejuando e assim 
atrair louvores. Lembrem-se do que lhes vou dizer: se é isso que buscam, já 
receberam a recompensa desejada. (17) Quanto a você, quando jejuar, procure ter só 
Deus por testemunha; perfume e penteie o cabelo, como nos dias de festa ou de 
banquete (cf. Lc 7,46); lave o rosto (18) para não dar na vista que você está jejuando. 
Que só o Pai invisível, mas presente, o saiba; e seu Pai, que vê as coisas 
escondidas, o recompensará. 
 
 

Mt 6,19-21 
O tesouro que dá sentido à vida 

(cf. Lc 12,33-34)   
(16) Os homens buscam segurança e felicidade acumulando para si ouro, prata, jóias, 
prédios, latifúndios, ricas vestes, mobílias, tapetes e outras preciosidades perecíveis 
que costumam dominar ou cegar o coração e perverter o senso moral. Não 
acumulem para si mesmos riquezas passageiras na terra, onde as traças e os 
vermes arruínam tudo, onde os ladrões penetram arrombando paredes e cofres para 
furtar. (20) Antes, acumulem para vocês o tesouro das boas obras, cujo mérito se 
capitaliza no banco de Deus, que dará no tempo oportuno um prêmio imperecível no 
céu, onde nem traças nem vermes os arruínam, onde os ladrões não arrombam para 
roubar. (21) Outro motivo para o prudente desapego dos bens terrenos: o coração se 
prende aos bens possuídos. Se estes são da terra, o coração ficará preso à terra. Se 
são bens de ordem superior, todos os nossos afetos e interesses tendem para Deus, 
desejado como o maior tesouro e fim último do homem. Por isso é verdade: onde 
está o seu tesouro, aí também está o seu coração. 
 
 

Mt 6,22-23 
Pureza de intenção é luz interior 

(cf. Lc 11,34-36)   
(22) A lâmpada do corpo, como um olho interior, é a reta intenção do coração, da 
consciência. Por isso, se esse seu olho é simples e são, toda a sua pessoa estará 
na luz de Deus e você agirá em tudo com pureza. Assim, se seu coração é 
desapegado dos bens passageiros e amante dos valores eternos, todo seu 
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comportamento será bom. (23) Mas, se seu olho interior é doente, viciado, mau, 
acontece o contrário: toda a sua pessoa se envolve nas trevas do mal e não detecta 
os verdadeiros bens. Ou por outra, se seu coração rejeita a luz da fé, se só aspira 
aos bens materiais, em vez de luz ele é trevas. E trevas tão grandes como a 
cegueira corporal, pois do coração é que nascem os pensamentos, os desejos e 
ações (cf. 15,19). 
 
 

Mt 6,24 
Os dois senhores antagônicos: 

opção fundamental 
 
 (24) Ninguém pode ser ao mesmo tempo e com todas as suas forças servo de dois 

senhores contrários. Porque ou não estimará a este e amará aquele, ou será 
dedicado ao primeiro e desagradará ao segundo. Assim, vocês não podem ser 
servos de Deus e escravos do dinheiro, potência-ídolo que fascina o mundo. 
 

Questionário 
 v. 17 - O jejum é útil só para quem o pratica? 

O jejum era penitência praticada para o perdão dos pecados. Mas o pecado 
não é apenas uma falta pessoal. É uma culpa que se abate sobre toda a 
comunidade. Então, jejua-se pelos pecados pessoais e, vicariamente, como 
satisfação pelos de todo o povo. Jesus em Sua vida, Paixão e morte satisfez pelos 
nossos pecados. Também suportando com amor uma privação nos tornamos 
solidários com aqueles que habitualmente vivem privados de alimento, de bens 
econômicos e culturais. Ainda, o jejum purifica alma e corpo e aguça a percepção 
espiritual. 
v. 20 - Que é esse tesouro que podemos acumular para a outra vida? 

São as boas obras, o comportamento reto, a entrega total de si mesmo a 
Deus. 
v. 22 - O que significa aqui a imagem do olho? 

É a boa intenção, a intencionalidade de nossos atos. Se ela for reta e pura, 
todo o corpo, ou seja, todas as ações serão luminosas da luz de Deus, quer dizer, serão puras. 
v. 24 - Jesus condena a riqueza? 

Condena não o possuir, mas o deixar-se possuir pela riqueza, o deixar-se 
dominar pelo dinheiro, como aquele que faz do lucro o fim último, a regra exclusiva 
da atividade econômica. O apetite desordenado pelo dinheiro é a principal causa dos 
conflitos que perturbam a ordem social. 
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Lições de vida 

 
v. 21 - Nenhum bem criado, por maior e mais precioso que seja, pode ser o tesouro, 
o maior valor, o fim último do homem. Fomos feitos por Deus, equivale dizer, fomos 
feitos para o Infinito. Nenhum bem deste mundo é capaz de satisfazer plenamente 
os mais profundos anseios do coração humano. Só o Absoluto nos pode plenificar. 
Para alguém saber onde está o seu tesouro, basta examinar o que mais busca, o 
que mais ama, o que mais lhe interessa. 
v. 24 - O original emprega a palavra Mamon, que em aramaico é o deus da riqueza 
e, por extensão, as riquezas. O coração dominado pelas riquezas não deixa espaço 
para Deus. O espírito de pobreza deixa o coração livre para servir a Deus. 
 

Oração 
 

Senhor, livre-me da hipocrisia e da ostentação. Ensine-me 
a não me deixar dominar pelos bens passageiros a ponto 
de descuidar-me dos valores imperecíveis. Ensine-me a 
acumular no banco da eternidade o tesouro das boas 
obras, a integridade da vida e a entrega total de mim 
mesmo a Deus. Ajude-me a ter em tudo a pureza de 
intenção de uma criança. Amém. 
 
 

6,25-34 
A busca fundamental. 

Confiança ativa na Providência divina 
(cf. Lc 12,22-31)  

 (25) “Por isso lhes digo: não andem excessivamente preocupados com os bens 
materiais necessários à vida humana, como o alimento, ou úteis ao corpo, como o 
vestir. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Ora, se 
Deus dá de graça a vida e o corpo, bens preciosíssimos, não deixará de dar os 
meios para o alimento e as vestes que valem menos. (26) A prova disso vocês a têm 
diante dos olhos. Observem os pássaros que voam pelos ares: não semeiam, não 
colhem nem armazenam em celeiros. No entanto o Pai celeste de vocês os alimenta 
diariamente. Ora, não valem vocês muito mais do que eles? Então, se Deus, na 
ordem natural, providenciou o nutrimento para os pássaros, como não teria feito o 
mesmo para o homem, de quem é Pai? (27) Vejam como são supérfluos os cuidados 
desmedidos. Quem de vocês, à força de preocupações, pode acrescentar uma 
pequena medida que seja à duração da própria vida? (28) E quanto à roupa, por que 
inquietar-se? Aprendam das flores do campo, que crescem espontaneamente, sem 
a ação do homem: não se matam de trabalhar nem fiam. (29) No entanto Eu lhes 
garanto: nem Salomão, com um esplendor que superou a todos os reis de Israel, se 
vestiu como uma delas. (30) Ora, de Deus reveste assim de beleza essas plantas do 
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campo, de tão pouco valor e de tão precária existência, que hoje vivem e amanhã 
são queimadas, não fará Ele muito mais por vocês, homens de pouca fé? (31) Em 
resumo, não andem inquietos dizendo: que iremos comer?, que haveremos de 
beber?, ou: com que nos vestiremos?, como se a subsistência de vocês dependesse 
apenas de seus esforços. (32) Os pagãos é que perdem a paz com essas coisas, 
porque contam só com as próprias forças e ignoram o Deus Pai que, sabendo das 
necessidades dos filhos, faz a natureza produzir o necessário para a subsistência do 
homem. (33) Portanto, na escolha dos valores da vida, procurem em primeiro lugar o 
Reinado de Deus e Sua justiça na santidade de vida, própria dos membros desse 
Reino, e todas essas coisas necessárias para o tempo presente serão dadas por 
acréscimo. (34) Para concluir, não andem agitados com o dia de amanhã, porque o 
futuro terá o tempo suficiente para suas responsabilidades normais. A cada dia 
bastam seus cuidados e penas. 
 

Questionário 
 v. 25 - Jesus proíbe cuidarmos do amanhã? 

Jesus não ensina uma confiança passiva em Deus, que confiou a terra às 
mãos operosas do homem (cf. Gn 2,15), nem proíbe ocupar-nos do amanhã, mas 
sim preocuparmo-nos, isto é, inquietarmo-nos. Os cuidados exagerados, a 
ansiedade febril com o futuro perturbam, tiram a paz interior; nascem da falta de 
confiança na divina Providência e do desmedido apego aos bens terrenos. Pode-se 
razoavelmente ser previdente, pensar num futuro incerto, sem que essa 
preocupação mate a tranqüilidade ou crie obstáculo ao lugar prioritário que devemos 
a Deus na vida de todos os dias. 
v. 31 - O aumento da população não é um risco para a subsistência humana? 

A terra pode enfrentar o aumento demográfico porque os meios de 
subsistência e os métodos de produção dos bens de consumo podem ser 
intensificados e aperfeiçoados. Países ricos destroem milhares de toneladas de 
produtos agrícolas para manter o preço do mercado, demonstrando que a 
capacidade de produção é maior que as necessidades de consumo. Deus 
enriqueceu a natureza de recursos inesgotáveis, parte deles ainda inexplorados. A 
solução do problema da subsistência não deve ser procurada em expedientes que 
agridam a fonte da vida humana, mas no aperfeiçoamento dos meios de explorar os 
recursos naturais. 
v. 33 - Na sua opinião, que lugar ocupa Deus no mundo do prazer, do renome e da 
posse? 

Não só nas firmas, nas empresas e no comércio, mas na mente de grande 
parte das pessoas, a primeira preocupação, a mais indispensável, é o dinheiro e o 
conforto. Nas paróquias pode acontecer algo semelhante: que o maior empenho 
seja a construção material da matriz, dos salões. Para 80% dos católicos, o domingo 
é esperado em função do esporte, da pescaria, do clube. No Natal e Páscoa, a mesa 
farta e bem regada. No casamento, o enfeite, a música, o fausto. No grande mundo, 
Deus não ocupa o lugar prioritário, embora seja Ele o doador das condições para o 
homem trabalhar, construir, lucrar e subir. 
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Lições de vida 

 
v. 26 - A ordem natural dos animais selvagens, dos peixes, dos pássaros, dos 
insetos é um milagre da Providência divina. A natureza é o maior livro aberto, onde o 
homem vê a onipresença de um Deus-amor. O amor dirige o curso das coisas. 
v. 33 - No Pai-Nosso, Jesus nos faz pôr em primeiro lugar "venha a nós o Vosso 
Reino" de amor, de justiça, da verdade. Só depois "o pão nosso de cada dia nos dai 
hoje". 
v. 34 - O cristão trabalha com afinco, suporta o peso das responsabilidades diárias 
tendo Deus como motivação fundamental. Para os nossos interesses e tarefas, 
basta uma inteligente, constante, moderada e serena dedicação, sem que as 
realidades correntes da vida prejudiquem a solicitude pelo essencial, a primazia do 
espiritual. O que está em meu poder é viver intensamente diante de Deus o 
momento presente, de vez que o passado e o futuro estão fora do meu domínio e 
controle. 
 

Oração 
 

Senhor Jesus, imitando Seu exemplo diante do Pai, muitos 
santos viveram e lutaram corajosamente, depositando no 
Senhor uma confiança como a de uma criança no colo 
materno. Peço a graça de contar com a presença ativa de 
Deus em todos os momentos, para que só Ele ocupe 
sempre o primeiro lugar em minha vida. Que eu saiba 
ocupar-me sem preocupar-me com o dia de amanhã. 
Amém. 
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CAPÍTULO 7  

 
Mt 7,1-6 

O hábito de julgar e corrigir os outros 
(cf. Mc 4,24; Lc 6,37-38.41-42)  

 (1) Não julguem mal dos outros sem fundamento; não interpretem desfavoravelmente 
seu comportamento, porque ao mau juízo facilmente se segue a condenação; não 
condenem por espírito de ódio ou de inveja; não se arvorem em juizes severos dos 
outros, como fazem os fariseus, a fim de não terem a Deus como juiz severo de 
vocês, mas de merecerem misericórdia e perdão no julgamento divino. (2) Isso 
porque o julgamento que tiverem feito do próximo será o mesmo que Deus usará 
para vocês, ou seja, na mesma medida rigorosa ou benigna com que medirem os 
outros serão medidos " por Deus (cf. Tg 2,13). (3) Por que você repara no cisco que 
está no olho de seu irmão e não vê a trave que existe no seu? Quero dizer: Por que, fingindo-se animado pelo desejo de fazer o bem, você censura as pequenas faltas 
ou defeitos dos outros, enquanto você não se corrige dos próprios, que são até 
maiores? (4) Ou como você pode dizer a seu irmão, "deixe-me tirar o cisco do seu 
olho", quando no seu próprio existe uma trave? (5) Hipócrita, homem de juízo 
pervertido, tire você primeiro a trave do seu olho, e então enxergará bem para tirar o 
cisco do olho de seu irmão. (5) Na correção dos outros e na evangelização, é 
necessária a prudência, para evitar males maiores e não expor as coisas santas, 
como os mistérios da fé, as verdades evangélicas e os sacramentos, à profanação, 
à injúria, ao desrespeito. Há pessoas fechadas a esses valores. Confiá-los aos 
impugnadores da verdade seria como lançar aos cães o que para nós é sagrado. 
Confiá-los aos desprezadores imorais seria atirar preciosas pérolas aos porcos. 
Esses animais, esses indivíduos maus, tomados de aversão ou ódio, espezinham as 
coisas sagradas e são capazes de voltar-se contra vocês para aniquilá-los. 
 
 

Mt 7,7-11 
Oração confiante 

(cf. 18,19; Mc 11,24-25; Lc 11,9-13 e 18,1-8)   
(7) Sozinhos não conseguirão praticar todos estes ensinamentos. Mas na oração 
confiante e perseverante encontrarão as forças necessárias. Peçam e lhes será 
dado. Procurem e acharão. Batam à porta e se lhes abrirá. (8) Porque todo aquele 
que pede acaba recebendo, em seu favor ou de outrem. Quem procura, de um modo 
ou de outro vai encontrar. E a quem bate à porta de Deus, hoje ou amanhã ela se 
abrirá. (9) Pão e peixe são o alimento mais comum. Quem de vocês, pais terrenos, 
teria coragem de dar uma pedra dura a um filho que lhe pede um pão? (10) Ou lhe 
daria uma cobra nociva se lhe pede um peixe? (11) Ora, se vocês, embora tão 
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imperfeitos, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai celeste, que é 
todo amor e bondade, dará coisas boas a quem Lhe pede? 
 

Questionário 
 v. 1 - Jesus condena o ofício de juiz? 

A profissão de juiz é sagrada. O que Jesus não aceita é que nos arvoremos 
em juizes fáceis dos outros e poupemos a nós mesmos. Jesus não proíbe avaliar os 
acontecimentos com objetividade e sim condenar os outros usurpando o lugar de 
Deus. 
v. 6 - Que se entende pela alegoria "lançar aos cães coisas santas e pérolas aos 
porcos " ? 

Cães seriam os impugnadores fanáticos da verdade, odiando-a por interesse 
como se fosse o erro e fechando-se a ela. Porcos lembram os que desprezam o 
bem, a virtude, para defenderem seu comportamento imoral. Esses animais 
humanos procuram humilhar (pisar), perseguir e até matar (despedaçar) os bons 
porque a vida destes incomoda quem não quer deixar o erro e a imoralidade. 

Nos primeiros séculos, os cristãos mantinham diante dos pagãos prudente 
reserva a respeito dos sacramentos e certas verdades da fé. É o que denominavam 
"doutrina do arcano". Hoje é necessário manter debaixo de segurança os utensílios 
sagrados da Eucaristia (cálices, patenas, âmbulas) e principalmente as hóstias do 
Sacrário, no intuito de impedir lamentáveis profanações praticadas por quem recebe 
ordem de levar uma hóstia consagrada para centros não cristãos, onde é 
vilipendiada. Nunca fique exposta a chave do Sacrário. 
v. 8 - Jesus diz "pedi e recebereis". Como é que muitas vezes pedimos sem 
receber? 

De um modo ou de outro a oração é sempre frutífera, dentro de certas 
condições. É necessário orar com a confiança de uma criança pedindo ao pai e com 
a perseverança de quem não desanima nem perde a fé. Se não obtenho o que peço, 
é porque só aparentemente estou pedindo o que é melhor. Não vindo o favor pedido, 
virá algo que nem sequer cogito. Se não alcanço hoje, alcançarei amanhã. Se a 
graça não vem para mim, virá para outrem mais necessitado, como muitas vezes 
obtenho um favor não pedido porque outra pessoa o pediu para si. Não existe 
oração estéril. Se nada alcanço, é porque não houve verdadeira oração. Fulano 
pediu desesperadamente a saúde da mãe, que todavia morreu. Mas os irmãos, divididos em inimizade por questão de herança, voltaram às pazes. A família 
recebeu a graça mais necessária. Ainda: cada vez que rezo com o coração, cresce a 
presença de Deus em mim, graça essa maior do que um bem terreno. Convém 
lembrar que a oração é uma elevação da mente e do coração a Deus, não só para 
pedir, mas para adorar, louvar, agradecer. 
 

Lições de vida 
 
v. 1 - Só tem direito de corrigir aquele que já corrigiu a si mesmo. A conduta dos 
homens entre si é o padrão da conduta de Deus para conosco. 
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v. 2 - É preferível calar dez vezes a falar uma vez contra alguém sem razão. O erro 
é sempre rejeitável, mas quem erra mantém a dignidade de pessoa humana. 
v. 3 - O egoísmo nos leva a olhar com lentes de aumento os defeitos alheios e a 
desculpar facilmente os nossos, embora eventualmente maiores. O juízo temerário é 
filho da soberba ou da inveja ou da superficialidade. Quanto mais pretendo corrigir 
os outros, tanto mais perfeito devo ser. 
v. 7 - A oração de súplica é prova de fé, pois nela reconhecemos nossa deficiência. 
Quem desanima de rezar é porque já não confia. Deve-nos ser tão natural rezar 
quanto o falar entre nós, familiares. 
 

Oração 
 

Senhor, peço a graça de ser indulgente no julgamento dos 
outros como o Senhor o é comigo; assim eu me libertarei 
do juízo temerário precipitado. Dê-me, Senhor, o dom da 
oração, daquela que nasce do coração. 
 
 

Mt 7,12 
A regra de ouro 

(cf. Lc 6,31)   
(12) Portanto, tudo o que querem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles 
(cf. Tb 4,15). Essa lei áurea constitui a síntese, a essência de tudo o que diz a Bíblia 
por Moisés no Pentateuco e os Profetas sobre o amor ou o bom relacionamento 
humano (cf. Rm 15,8-10). 
 
 

Mt 7,13-14 
Os dois caminhos 

(cf. Lc 13,23-24)   
(13) Para entrar no Meu Reino é necessária a coragem de superar os obstáculos que 
se lhe opõem. Entrem pela porta estreita. Larga e convidativa é a porta de entrada e 
espaçoso e cômodo o caminho ou curso da vida que leva à perdição. E são muitos 
os que enveredam por ele, porque as paixões desregradas, os atrativos dos vícios e 
os maus exemplos na sociedade induzem ao desprezo das exigências radicais do 
Evangelho para o seu seguimento, tornam tudo lícito e exercem influência nefasta 
nos homens. (14) Como é estreita a porta do Reino de Deus, o cristianismo, e 
apertado o caminho da observância dos mandamentos, que impõem renúncia aos 
vícios, mas que levam à Vida em plenitude na posse de Deus! E quão poucos são 
os que enveredam por ele decididamente! Porque a natureza humana, inclinada ao 
mal desde o desvio de origem, só com dificuldade e a preço de sacrifícios consegue 
praticar as virtudes-condições para integrar o Reino de Deus na terra. 
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Mt 7,15-20 

Os falsos profetas 
(cf. 12,33; Lc 6,43-44)   

(15) Às dificuldades internas do caminho reto e estreito juntam-se os maus guias de 
fora, que desviam do rumo certo. Cuidado com os falsos profetas, traficantes da 
Palavra (cf.Jr 23,9-40), sejam escribas, fariseus, hereges ou quaisquer que, com 
falsas doutrinas, sofismas e enganos induzem ao erro, que semeiam disfarçados em 
mestres da verdade (cf. At 20,29). Apresentam-se como ovelhas do meu redil, 
aparentam santidade com modos atraentes e doces, mas na realidade são por 
dentro lobos selvagens. (16) Vocês hão de reconhecê-los pelos seus frutos, isto é, 
pelo seu comportamento concreto em palavras e atos, bem como pelos efeitos que 
suas doutrinas produzem, pois a falsidade não consegue ocultar-se por muito tempo. 
Por acaso espinheiros podem dar uvas ou urtigas dar figos? (17) Sim, toda árvore boa 
produz bons frutos, e a árvore má, maus frutos. Cada árvore produz o fruto 
característico que revela a sua natureza. Assim, os falsos ensinamentos em matéria de fé e costumes não tardam a produzir efeitos desastrosos que manifestam o 
veneno escondido. (18) Como árvore boa, a verdadeira doutrina não pode dar frutos 
maus, nem a árvore má da falsa doutrina dar frutos bons. (19) Não basta a mera 
profissão de fé sem as obras. A sorte dos falsos profetas e dos seus seguidores é 
como a da árvore que dá maus frutos: será cortada e atirada ao fogo. (20) Assim, 
portanto, é pelos frutos de suas obras que vocês os conhecerão. 
 

Questionário 
 v. 12a - Esta é a lei áurea do Evangelho. Compare-a com a do Antigo Testamento: 
"Não faça a outros o que você não deseja que façam a você". 

É grande a distância entre a proibição do Antigo Testamento e o preceito do 
Novo. Uma coisa é poupar a alguém um mal que ele teme, e outra coisa é fazer-lhe 
todo o bem que ele está desejando para si. O conselho que o pai de Tobias lhe deu, 
vem no negativo, "não faça", e o torna menos abrangente. Assim, o sacerdote e o 
levita (cf. Lc 11,30-37) não acrescentaram nenhum mal ao indivíduo caído nas mãos 
dos assaltantes. Eles observaram a norma do "não faça o mal". Se seguissem a lei 
do Evangelho "faça ao outro o que deseja que façam a você", os dois pensariam: "O 
que eu desejaria me fizessem se eu me achasse meio morto na estrada?" E teriam 
agido como o samaritano. A lei áurea do Evangelho, positiva e mais abrangente, 
nasce do amor (cf. Jo 13,34) e aperfeiçoa a lei do Antigo Testamento. 
v. 12b - Que se entende por "A lei e os profetas"? 

As duas partes principais do Antigo Testamento eram a lei de Moisés (o 
Pentateuco com seu conteúdo essencial dos conceitos morais) e os profetas. Por 
extensão, "A lei e os profetas" designavam todo o Antigo Testamento (cf. 5,17). 
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v. 13-14 - O número dos condenados não será maior que o dos salvos? (cf. Lc 
13,23). 

Aqui está dito que muitos tomam o caminho cujo termo é a perdição. Não 
afirma que os que vão por esse caminho perseveram a vida inteira no erro até 
chegarem à condenação. Muitos vão tomando consciência de seus erros e voltam-
se para Deus, dentro e fora do cristianismo. Mudaram o caminho errado pelo certo. 
Deus chama bons e maus para o banquete de Seu Reino. Destes que encheram a 
sala (cf. Mt 22,10-13), só um não mudou de vida e foi posto fora. A frase final (Mt 22,14) "muitos são os chamados, e poucos os escolhidos" refere-se só aos judeus. 
A muitos deles Cristo pregou a salvação. Poucos creram nEle e até O condenaram. 
E imensamente maior o número dos que se salvam. Não fosse assim, a Paixão de 
Cristo seria um fracasso. 
v. 15 - Aponte falsos profetas de hoje. 

Todos os que, revestidos de um hábito exterior de apóstolos, benfeitores e até 
teólogos, através de jornais, revistas, rádios e televisão, desencaminham e dividem 
o povo cristão com doutrinas inteligentemente adulteradas; promovem o ódio de 
classes; apresentam como natural a depravação de costumes; defendem o aborto, a 
eutanásia; depreciam os valores tradicionais da família; exaltam o vício e o ter acima 
do ser; abrem a porta para a liberdade sem compromisso e promovem a idolatria do 
dinheiro. Nada se parece tanto com um verdadeiro profeta quanto um falso profeta. 
 

Lições de vida 
 
v. 12 - O homem ama a si mesmo acima de qualquer outra coisa. E Jesus 
estabelece a regra número um do relacionamento humano: fazer aos outros o bem 
que cada um deseja para si mesmo, um amor sem medida. A caridade 
desinteressada é o cerne da mensagem evangélica. Seu contrário é o egoísmo. 
v. 13 - Porta estreita são as exigências radicais do Evangelho. 
v. 20 - O cristianismo, mais do que uma doutrina, é uma forma de vida. 
 

Oração 
 

Senhor, para que eu mereça o nome de discípulo Seu, peço 
a graça de aceitar as exigências radicais do Evangelho, 
como a renúncia a mim mesmo. Porque sei que só assim eu posso viver no fundo do meu coração o Deus que está 
em Sua casa no fundo do meu coração. 
 

 
7,21-23 

Os presunçosos e os verdadeiros discípulos 
(cf. Lc 6,46; 13,27)  (21) Não basta dizer-me "Senhor, Senhor" para entrar no Reino dos céus, porque a 

essa confissão dos lábios na oração pública deve corresponder a da vida concreta. 
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Para ser verdadeiro discípulo, não basta dizer belas palavras, pronunciar o nome de 
Deus, aderir externamente a Jesus ou até praticar obras carismáticas (cf. 1Cor 13,1-
3). Acima de tudo é necessário, no comportamento cotidiano, fazer a vontade do 
Meu Pai que está nos céus. (22) No dia do julgamento muitos, apelando para 
fenômenos feitos em Meu nome, Me dirão: "Senhor, Senhor, nosso Juiz, não foi em 
Seu nome que expulsamos demônios? Não foi em Seu nome que realizamos muitos 
milagres?" (23) Então, como não foram verdadeiros discípulos, porque só eram 
fachada, falando em Meu nome sem pôr em prática Meus mandamentos, deverei 
pronunciar a sentença decisiva: "Eu não os reconheço meus discípulos! Afastem-se 
de Mim vocês, cujas obras são uma iniqüidade de incoerência com o que ensinam". 
 

 
Mt 7,24-27 

Construir a vida sobre a rocha 
(cf. Lc 6,47-49)   

(24) E Jesus fez como que um epílogo do Sermão da Montanha, mostrando, numa vigorosa alegoria, que terá um fim ditoso no dia do juízo quem construir a vida com 
base em Deus: "Todo aquele que ouve estas Minhas palavras e as põe em prática" 
(cf. Tg 1,22) compara-se a uma pessoa sensata que construiu a casa de sua vida 
sobre a rocha. (25) Caiu a chuva tempestuosa, vieram as torrentes, sopraram os 
ventos fortes e arrojaram-se contra essa casa, e ela não desabou porque seus 
fundamentos assentavam-se na rocha inabalável da fé com as obras. (26) E quem 
ouve e aprova as palavras que acabo de dizer, mas não as põe em prática, 
compara-se a uma pessoa insensata que construiu a casa de sua vida sobre a areia 
da fé sem obras. (27) Caiu a chuva tempestuosa, vieram as torrentes, sopraram os 
ventos fortes e arrojaram-se contra essa casa, e ela desabou. E sua ruína foi 
completa. 
 

Mt 7,28-29 
Autoridade de Jesus 

(cf. Mc 1,22; Lc 4,32)  
 (28) Sucedeu que, ao terminar Jesus essas instruções vitais, a multidão estava 

impressionada com Sua doutrina. (29) É que Jesus não ensinava como os escribas e 
fariseus que se limitam a interpretar a lei citando opiniões tradicionais de rabinos 
célebres, adotando uma delas e perdendo-se muitas vezes em ninharias. Ele falava 
com plena independência, como autor da lei, investido da autoridade de Deus para 
aperfeiçoar a lei antiga acrescentando-lhe novos conceitos e preceitos, e 
ameaçando de ruína quem os rejeitasse. 
 

Questionário 
 v. 22a - "Naquele dia", de que dia se trata? 

É o dia do julgamento final, como em Mt 24,36. 
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v. 22b - Prodígios realizados em nome de Jesus não são prova suficiente de que 
Seu autor é santo? 

Milagres e profecias manifestam pessoas dotadas de dons sobrenaturais (cf. 
Mt 10,8); são carismas que confirmam a verdade da doutrina pregada, e não uma 
prova cabal de que seu autor é santo. A mula de Balaão falou; um milagre. Nem por 
isso ela é santa... (cf. Nm 22,28-30). A prática do amor ao próximo é mais do que 
operar milagres (cf. 1Cor 13,1-3). Por brilhantes que sejam, os sinais miraculosos 
nunca substituirão a caridade; sem ela, tornam-se vazios de merecimento. Por isso Jesus recomenda, a respeito dos hipócritas: "Observai e fazei tudo o que eles dizem, 
mas não façais como eles, pois dizem e não fazem" (Mt 23,3). Judas também 
expeliu demônios e curou doentes em nome de Jesus; o poder era de Jesus (cf. Mc 
6,7.12-13). 
v. 22c - Pode alguém ter carismas do Espírito Santo sem ter o Espírito Santo? 

Existem pessoas muito bem dotadas, que empregam com sucesso a 
inteligência para o mal. Praticam as maiores injustiças, estimulam maus 
comportamentos, deturpam a fé, trabalham para reduzir Jesus a um simples mortal. 
Usam carismas excelentes, recebidos gratuitamente do Espírito Santo, mas a Ele 
não dão espaço no coração. 
V. 24 - Que casa cada um de nós constrói? 

A casa de nossa vida terrena, que só se constrói uma vez, de um modo ou de 
outro, sem retorno, sem nenhuma reencarnação. 
v. 25 - Que águas e ventos são esses? 

São as lutas, tribulações, contratempos, doenças, perseguições, injustiças 
que nos podem sobrevir na vida. A pessoa que fundamenta sua vida em Cristo pode 
ser batida por toda espécie de provação: saberá portar-se com dignidade de filho de 
Deus, sem perder a fortaleza da fé, o que será difícil para quem luta sem Deus no 
coração. São também os acontecimentos finais da história ou da vida de cada um. 
 

Lições de vida 
 
v. 21-23 - Jesus é invocado como "Senhor", chama Deus Seu Pai e se apresenta 
como Juiz no julgamento final. Em tudo isso está implícita a Sua divindade. 
v. 26 - Cristão que não vive de maneira coerente com as exigências de sua fé, 
debilita-a e acaba até por afastar-se dela. A fidelidade à Palavra de Deus estimula a 
conversão do coração (coração circunciso) e a encarnação da fé em atos concretos, a fim de não ser letra morta. 
v. 28 - Jesus, em Suas instruções, não cita autores célebres; afirma 
categoricamente e não duvida; com uma linguagem autenticamente Sua e simples 
para estar à altura dos humildes; não ostentoso, como os professores catedráticos, 
mas vibrante e persuasivo, superior aos antigos profetas e sábios da Bíblia; revela 
um conhecimento perfeito do sentido da Palavra de Deus; nEle tudo é novo e fora 
dos padrões comuns. Os homens nunca ouviram alguém falar assim (cf. Jo 7,46; Lc 
19,48). Ele é a verdade! (cf. Jo 14,6). 
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Oração 
 

Senhor, Sua Palavra é o fundamento de minha fé. Para toda 
vez que a medito, peço me conceda sentir que é o Senhor 
quem me fala como quem tem poder para me levar a 
construir sobre a rocha a casa de minha eternidade. Dê-me 
a coerência necessária entre o que creio e o que vivo, e a 
fortaleza dos santos para que os contratempos de vida não 
abalem, mas retemperem a confiança na Providência 
divina. Amém. 
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CAPÍTULO 8  

 
Mt 8,1-4 

Cura do leproso 
(cf. Mc 1,40-44; Lc 5,12-14)   

(1) Ao descer da montanha, grande multidão O seguia. Numa série de dez milagres, 
Ele irá provar Sua autoridade de completar a lei. (2) Logo se aproximou um leproso, 
que morava fora da cidade por força da lei que o excluía da comunidade (cf. Lv 13 e 
14), de vez que a lepra era contagiosa e incurável, e constituía imundície legal, além 
de ser tida como castigo divino (cf. Dt 28,35). Cheio de fé, infringindo a lei que o 
obrigava a afastar os viandantes gritando "impuro! Impuro!" (cf. Lv 13,45-46), 
prostrou-se diante de Jesus suplicando humildemente: "Se o Senhor quiser, eu sei 
que tem o poder de purificar-me da lepra". (3) Jesus, desconsiderando a lei 
desumana e manifestando Seu poder sobre a enfermidade, estendeu-lhe a mão para reforçar a palavra com o gesto, tocou no legalmente intocável e disse: "Eu 
quero! Fique purificado de sua doença!" No mesmo instante, como por encanto, 
ficou livre de sua lepra. (4) E Jesus lhe recomendou: "Cuide de não fazer alarde de 
sua cura, para evitar exaltações populares. Mas vá mostrar-se a um sacerdote, para 
que ele constate e dê um atestado legal da cura, a fim de restituir a você o direito do 
consórcio familiar e reintegrá-lo na sociedade. Em obediência à lei, apresente a 
oferenda que Moisés prescreveu (cf. Lv 14,2-32), de um cordeiro ou duas rolas ou 
pombas, com um pouco de farinha e de óleo, como expressão de gratidão a Deus. 
Assim as autoridades judaicas, que não Me vêem com bons olhos, terão um 
testemunho incontestável de Minha pessoa, que não despreza a lei e tem poder 
sobre os males mais graves". 
 

Questionário 
 v. 2 - Que visão tinham da lepra? 

A verdadeira lepra (lepra tuberosa) era moléstia terrível e incurável. 
Manifestava-se por manchas escuras na pele; formava úlceras, que iam 
progressivamente apodrecendo as carnes do corpo todo, provocando a queda dos 
cabelos, das unhas e dos dedos; consumia os olhos, as orelhas, a própria língua, 
reduzindo o enfermo a uma inteira chaga pútrida até à morte. Era considerada um 
sinal da punição divina, e o leproso, um pecador público. Toda pessoa sã que o 
tocasse tornava-se também impura, necessitando de rituais para se purificar. Não 
podia conviver com os sãos, mesmo os familiares, nem participar do culto público. 
Uma desgraça total. 
v. 3a - Jesus não desrespeitou a lei que proíbe tocar num leproso ?(cf. Lv 13,45-46). 

Não desrespeitou, sim aboliu com tal gesto uma lei desumana; mostrou que 
tocar num leproso não é contaminar-se de impureza, mas é obra de amor que 
purifica o coração. Jesus quebrou o tabu. 
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v. 3 b - Fale sobre milagre em geral. 
Negado pelo racionalismo, que não admite o sobrenatural, o milagre é um fato 

extraordinário, operado por Deus, que ultrapassa as forças naturais e preternaturais. 
Portanto, só Deus é capaz de milagres. Os santos não passam de causas 
instrumentais: só realizam milagres em nome, isto é, no poder de Deus: nunca em 
nome próprio. Nossa Senhora, em Medjugórie, advertiu que as orações dirigidas a 
ela são levadas a Jesus, e dEle ela nos obtém as graças que pedimos. Jesus 
realizou cerca de 50 milagres especificados. Não conseguimos saber o número 
exato porque os evangelhos às vezes dizem: "E Jesus curou a todos" (cf. Mt 4,23; 
9,35; 12,15; 14,14; 15,30). Jesus realizava milagres em nome próprio, com pessoas 
presentes ou ausentes, na natureza (mar, vento, pão, peixes) e em seres do além 
(demônios), bem como em mortos (Naim, filha de Jairo, Lázaro). Esses milagres 
manifestam que o Reino de Deus está presente em Jesus (cf. Mt 12,28) e que Ele é 
o Messias anunciado pelos profetas. Jesus não veio ao mundo para abolir todos os 
males físicos, mas para oferecer aos homens os meios de libertar-se da maior 
escravidão, que é a do pecado. Os santos, nossos mediadores junto de Jesus, e o 
próprio Jesus nunca fizeram milagres em benefício próprio nem para satisfazer 
curiosidade (cf. Lc 23,8-9). 

A magia opera fenômenos preternaturais, nunca milagres (cf. os magos de 
Faraó em Ex 7,8-13; Simão mago em At 8,9-11). A parapsicologia, usando as forças 
da sugestão, realiza pelo subconsciente fenômenos com aparência de prodígios em 
termos de adivinhações, feitiços, telepatias, aparições de mortos, falar línguas 
desconhecidas, levitação de mesa, isenção da lei da gravidade, vozes e ruídos sem 
causa aparente, objetos que voam, descoberta de doenças através de sensitivos, 
leituras fenomenais do inconsciente, operações astrais e sem dor etc. Não são 
milagres. Tudo isso é cientificamente explicável dentro da ordem natural. Jesus não 
recorria a arte ou sugestão. Realizava os milagres com suma simplicidade, com uma 
única palavra de ordem, evitando todo sensacionalismo e usando apenas o Seu 
poder como Deus que supera a ordem natural. Os milagres de Jesus são um convite 
à conversão e à fé em Sua missão, condições para se entrar no Reino. Revelam o 
comportamento de Jesus cheio de misericórdia em relação às misérias humanas. Se 
o homem endurecer o coração, não crendo no sinal que vê, o milagre torna-lhe mais 
profunda a cegueira do espírito, mais espessas as trevas da fé. Assim, vendo a 
ressurreição de Lázaro, os judeus "resolveram matar Jesus" (cf. Jo 11,53); atribuem 
ao demônio o poder de Jesus (cf. Mt 12,24); expulsam da sinagoga o cego curado (cf. Jo 9,34). O milagre é a imagem expressiva dos dons espirituais oferecidos por 
Cristo aos homens. 
v. 4 - Por que Jesus proibiu divulgar o milagre ? 

Os judeus, que esperavam um Messias político, libertador do jugo 
estrangeiro, poderiam exaltar-se vendo o poder de Jesus e provocar uma 
sublevação popular contra os romanos. O milagre revela, sim, o poder e a divindade 
de Jesus, mas antes é necessário que lentamente se forme em todos o conceito de 
que o Reino de Deus é de valores espirituais e não deste mundo. 
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Lições de vida 
 

Nos capítulos 5, 6 e 7, com as Palavras do Messias, Mateus mostrou Jesus 
supremo legislador; nos capítulos 8 e 9, com as obras do Messias, apresenta-O 
como taumaturgo vencedor do mal em suas várias manifestações numa série de dez 
milagres com nexo lógico, mas não cronológico. Os milagres manifestam o poder de 
Jesus sobre a natureza, a doença, a morte, o demônio. Esses prodígios são sinais 
do Reino messiânico, inauguram a vitória sobre o império de satanás (cf. 8,29) e do 
pecado (cf. 9,2), e confirmam a fé dos crentes: Jesus é mais que Moisés e os 
profetas. 

A lepra é imagem do pecado. Todos necessitamos do Médico divino. 
v. 2 - O leproso disse: "Se o Senhor quiser", oração de inteira confiança e total 
abandono nas mãos de Deus. Ele não exige nem força. 
v. 3 - Jesus toca no leproso, mostrando que não são as exterioridades que tornam o 
homem impuro e pecador, mas o mal que procede do coração (cf. Mc 7,21-23). 
 

Oração 
 

Senhor, todos temos lepra, uns mais, outros menos. 
Purifique-nos, porque sozinhos não conseguimos. 
Obrigado por todas as vezes que eu fui purificado no 
sacramento da penitência, ouvindo as consoladoras 
palavras: "Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo". Peço também que, em 
minhas orações, eu tenha a disposição interior de inteiro 
abandono nas mãos de Deus, como a teve o leproso do 
Evangelho. Que eu saiba pedir, mesmo reconhecendo-me 
imerecedor de receber. E se a consciência se torna meu 
promotor de acusação, que eu tenha no Senhor o meu 
advogado de defesa, cuja misericórdia supera infinitamente 
a fraqueza humana. Amém. 
 
 

Mt 8,5-13 
Fé do oficial. Vocação dos pagãos 

(cf. Lc 7,1-10; Jo 4,46-54)   
(5) Jesus estava entrando em Cafarnaum quando veio ter com Ele um centurião, 
comandante de uma tropa de cem soldados, a serviço de Herodes Antipas. Esse 
oficial, pagão de origem, mas prosélito dos judeus, suplicou nestes termos: (6) 
"Senhor, meu servo está de cama em minha casa, acometido de paralisia e sofrendo 
horrivelmente". (7) Jesus respondeu-lhe com muita ternura, mostrando que iria 
conceder-lhe mais do que pedia: "Irei agora mesmo curá-lo". (8) Tornou-lhe o 
centurião com grande fé e humildade: "Eu não sou digno de que o Senhor entre sob 
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o meu teto, porque sou pecador; mas diga daqui mesmo, à distância, uma só 
palavra de ordem à doença, e meu servo ficará curado. (9) Porque até eu, que não 
passo de um oficial subalterno, sujeito ao tribuno, ao general e a Herodes, tenho 
soldados às minhas ordens; e quando digo a este 'vai', ele vai; a outro 'vem', ele 
vem; e ao meu servo 'faça isto', ele o faz. Com muito mais razão o Senhor, que tem 
um poder superior, vindo do alto; basta um ato de Sua vontade, uma ordem aqui e 
agora para o mal Lhe obedecer!" (10) Ao ouvi-lo, Jesus encheu-se de admiração e 
disse aos que O seguiam: "Com toda sinceridade lhes afirmo que em ninguém de 
Israel encontrei tamanha fé e confiança! (11) Por isso, asseguro-lhes que muitos 
pagãos do Oriente, do Ocidente, de todas as nações do mundo virão colocar-se à 
mesa do festim, como novo povo de Deus no Reino dos céus que inaugurei na terra, 
juntamente com as maiores figuras do Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó, 
fundadores do povo judeu, (12) ao passo que os filhos desses patriarcas segundo a 
carne, os judeus, herdeiros a quem o Reino pertence por direito de nascença, 
depositários de todas as promessas messiânicas, em grande parte serão lançados 
fora do mundo dos vivos, nas trevas, onde sofrerão a conseqüência de sua livre e 
obcecada opção de Me rejeitarem. Aí haverá choro e ranger de dentes, ou seja, 
haverá eterno lamento e ódio diante da sorte dos pagãos que ocuparam seu lugar 
por crerem em Mim". (13) E Jesus disse ao centurião: "Volte para casa. E seja-lhe 
feito conforme a fé que você testemunhou!" Nesse momento o servo ficou são. 
 

Questionário 
 v. 5a - Que é um centurião ? Como se sabe que esse não é israelita ? 

Centurião é um oficial do Exército, comandante de um pelotão de cem 
soldados da infantaria romana. A centúria era a última divisão da legião, composta 
de 6 mil pedestres e 300 cavaleiros. Esse centurião estava a serviço de Herodes 
Antipas, chamado rei por bajulação, mas que governou a Galiléia e a Peréia de 4 
a.C. a 39 d.C. como tetrarca (cf. Lc 3,1). Tetrarquia era a quarta parte de um Estado. 
Sabe-se que este centurião não era judeu pelo versículo 10, em que Jesus diz que 
não encontrou tanta fé assim em Israel. 
v. 5b - Mateus diz que o centurião foi a Jesus; Lucas diz que ele mandou emissários 
(cf. Lc 7,2-3). Não é contradição? 

Contradição aparente. S. Agostinho diz que quem manda fazer alguma coisa, 
é como se ele mesmo a fizesse. Quando o governador manda um seu representante, é como se ele fosse pessoalmente. A versão de Lucas é mais fiel. 
Muito provavelmente, ao ouvir que Jesus se aproximava de sua casa, o centurião 
saiu-Lhe ao encontro, para dizer-Lhe que não era digno dessa visita. 
v. 6.8-9 - Que virtudes revela o centurião? 

É uma pessoa de coração sensível, em contraste com sua profissão: acolheu 
em casa o servo doente, certamente para cuidar dele da melhor maneira possível. 
Crê que Jesus é dotado de um carisma sobre-humano para curar, sem necessidade 
de contato físico com o enfermo, como pensavam os judeus. Apesar de graduado na 
hierarquia militar, tem de si próprio um sentimento humilde, reconhecendo-se 
indigno de receber em casa Jesus. Segundo a mentalidade israelita, entrar em casa 
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pagã era contrair impureza legal. Por delicadeza, o centurião quis evitar uma 
situação incômoda para Jesus diante de Seus concidadãos. 
v. 11 - Que representa o festim ou banquete do Reino dos céus? 

É imagem da salvação e da felicidade futura. Os profetas sempre 
apresentavam a era messiânica como um banquete do novo povo que constituiria o 
Reino de Deus, formado pelos seguidores do Messias. Reino que começa na terra, 
com o cristianismo, e se completa na casa do Pai. 
v. 12 - Que são as trevas com choro e ranger de dentes? 

É a triste condição dos que, por não aceitarem Jesus como Salvador, optaram 
pelo afastamento definitivo dEle, e agora continuarão privados da luz de Deus para 
sempre. Sentirão irresistível despeito e ira diante da sorte feliz dos pagãos que, por 
passarem a aceitar Jesus Cristo, formaram o novo povo de Deus, e agora, em lugar 
deles, participam do festim ou felicidade eterna na casa do Pai. 
 

Lições de vida 
 
v. 8 - As palavras do centurião foram consagradas pela nossa liturgia. Repetimo-las 
toda vez que comungamos: "Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo". 
v. 10 - O centurião tinha de Jesus um grande conceito e depositava nEle uma 
confiança ilimitada. Pode acontecer que alguém tenha de Jesus um grande conceito, 
mas confie pouco nEle nas variadas situações da vida. 
v. 12 - É o homem que escolhe sua própria sorte ou seu próprio infortúnio, por livre 
opção de vida com Deus ou sem Ele. De que serve ter nas veias o sangue de 
Abraão sem a fé do centurião? De que serve ir a Belém e não ter Cristo vivendo no 
coração? Abraão é mais pai dos que crêem em Jesus do que de seus descendentes 
carnais (cf. Mt 12,48-50). Hoje há no mundo quase um bilhão de pessoas que 
seguem Jesus como seu Senhor. E são descendentes de pagãos. 
 

Oração 
 

Senhor, dê-me a fé e confiança do centurião. Peço que diga 
uma palavra para curar a paralisia da vontade que não sabe 
decidir-se a chegar às últimas conseqüências do 
Evangelho. Que eu não conheça o Senhor Jesus como um dado cultural, e sim como a mais profunda vivência da fé. 
Sem merecer, fui escolhido para O conhecer e 
testemunhar. Por isso, aumenta, Senhor, o ardor da minha 
fé. 
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Mt 8,14-17 

Curas e exorcismos 
(cf. Mc 1,29-34; Lc 4,38-41)  (14) Ao entrar Jesus na casa onde Pedro morava, em Cafarnaum, viu a sogra deste 

acamada com febre. (15) Tomou-lhe a mão, e a febre a deixou imediatamente, de 
sorte que ela se levantou e pôs-se a cuidar dEle, servindo uma refeição. (16) Ao 
anoitecer, o povo trouxe-Lhe numerosos que eram presa do demônio. Ele, apenas 
com uma palavra de ordem, expulsava os espíritos maus e curava todos os doentes, 
sinal da intervenção decisiva de Deus na cura e salvação dos homens. (17) Assim se 
cumpria o que fora predito pelo profeta Isaías (cf. 53,4): "Ele tomou sobre Si as 
nossas fraquezas e se sobrecarregou das nossas enfermidades"; quer dizer, pelo 
Seu sofrimento Ele veio expiar nossas culpas, causa dos nossos males, veio 
satisfazer pelos nossos pecados e, por Suas curas miraculosas, removeu nossos 
males corporais, conseqüência do pecado (cf. Is 35.5-6). É o nosso Libertador. 
 
 Mt 8,18-22 

Exigências da vocação apostólica 
(cf.Lc 9,57-60)   

(18) Ao ver grande multidão em Seu redor, Jesus quis evitar vãos entusiasmos. Deu 
ordem de passar à margem esquerda do lago de Genesaré, do lado oriental, entre 
pagãos. (19) Um fariseu, escriba, isto é, doutor da lei, notando a crescente 
popularidade de Jesus, moveu-se do desejo de vantagens humanas. Aproximou-se 
e manifestou seu intento: "Mestre, vou segui-lO para onde quer que o Senhor vá". (20) Jesus respondeu às intenções ocultas do intérprete oficial da lei com uma 
declaração de absoluta pobreza e mostrando que a disposição fundamental de 
quem O segue é de renúncia e de privações, é de compartilhar Seu gênero de vida: 
"As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho da 
Humanidade (cf. Dn 7,13), desde que deixou Sua casa de Nazaré, não tem morada 
fixa onde recostar a cabeça para descansar e não possui nem mesmo as coisas 
mais necessárias que não faltam aos irracionais". E deixou para o interlocutor 
decidir-se. (21) Dentre os que Ele chamou para o Seu seguimento, um que já havia 
respondido sim disse-Lhe: "Senhor, antes de segui-lO definitivamente, dê-me um 
prazo: deixe-me primeiro cumprir o dever sagrado de filho, cuidando de meu velho 
pai até sepultá-lo". (22) Jesus replicou-lhe: "Siga-Me sem tardança nem hesitação! 
Deixe o cuidado de seu pai e demais interesses temporais para os outros de sua 
casa que, espiritualmente mortos, não se interessam pelo Reino de Deus. Você, 
vocacionado à expansão do Evangelho como valor prioritário, estará livre de 
quaisquer outras preocupações. Os deveres para com Deus estão acima dos da 
família." 
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Questionário 

 v. 14 - Se Pedro tinha sogra, era casado. Sim? 
Duas opiniões. Primeira: se Pedro tivesse esposa viva, teria sido ela quem se 

poria a servir à mesa e não aquela que acabava de se levantar de uma doença. Por 
isso, muitos pensam que Pedro era viúvo. Segunda: em Mt 19,27, Pedro diz a 
Jesus: "Nós deixamos tudo e Te seguimos". Daí outros deduzem que Pedro, 
casado, deixou até a esposa para seguir Jesus de perto. Nesse caso, Pedro, por 
interesses profissionais, morava também em Cafarnaum, na casa dos sogros. 
v. 16 - Que era um possesso? 

O Evangelho distingue possessos e doentes. Possesso era a pessoa 
dominada pelo demônio, cuja expulsão significava o estabelecimento do Reino de 
Deus. Não raras vezes consideravam ação demoníaca as doenças internas, 
cerebrais ou psíquicas, de causa desconhecida até então, como a epilepsia e a 
loucura. As enfermidades corporais conhecidas eram simplesmente doenças, como 
a lepra, a febre, a cegueira. Que o demônio seja realmente um ser pessoal, mau e 
ativo não resta dúvida. "Sabemos que esse ser mesquinho e perturbador existe 
realmente e que ainda atua com astúcia traiçoeira; é um inimigo oculto que semeia 
erros e desgraças na história humana" (Paulo VI). Criado bom, por opção livre, 
irrevogável e radical rejeitou a Deus. Por ele, o pecado e a morte entraram no 
mundo (cf. Gn 3,1-5; Sb 1,13.23-24; Rm 5,12). Convém ler Jó e Tobias. 
v. 20a - Que quis Jesus dizer com essa resposta? 

O professor da Lei, notando a grande popularidade de Jesus, julgou que 
pertencer ao grupo particular certamente traria boas vantagens temporais e 
econômicas. Jesus lhe desfaz o sonho ambicioso mostrando que só pode ser Seu 
discípulo quem abraça a mais radical pobreza numa vida de renúncias e privações. 
É lícito crer que o escriba se desmotivou de seguir Jesus de perto, mas em todos os 
tempos muitos santos fundadores de Vida Consagrada viverão o ideal do 
desprendimento e o estabelecerão como norma de vida para os seus seguidores. 
v. 20b - Quem é o Filho do Homem? (cf. Dn 7,13; Ez 2,1). 

Um personagem misterioso, transcendente, isto é, de origem celeste, mas ao 
mesmo tempo pessoa humana identificada com o Messias. É um homem universal, com autoridade de Deus e condicionamentos humanos, vindo "para servir e dar sua 
vida em redenção por muitos" (Mc 10,45); após padecer, devia receber de Deus o 
Reino messiânico e escatológico. Em vez de Messias, Jesus dizia-se Filho do 
Homem, por ser um título não comprometido com as aspirações judaicas de um 
Messias político. Aliás, é expressão exclusiva de Jesus. Aparece 33 vezes nos 
evangelhos. É o homem por excelência. 
v. 22 - Jesus não foi desumano nessa resposta? 

Ele quis dizer: deixe para seus outros familiares esse dever de caridade; para 
aqueles que vivem como mortos espirituais, desinteressados pelo Reino de Deus. 
Eles podem enterrar seus mortos corporais. Você tem algo mais urgente e 
importante do que as obrigações de família: plantar o Reino de Deus no coração dos 
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homens pela Palavra, para que tenham a vida divina. O soldado que, na linha de 
batalha, deixa para os da retaguarda enterrar seu pai, põe o serviço urgente da 
pátria como prioridade, acima dos laços do sangue. Você é chamado como soldado 
na linha de batalha pelo Reino de Deus. A obra é urgente, não há tempo a perder. 
Venha após Mim! 
 

Lições de vida 
 
v. 16 - A astúcia do demônio é agir sem dar-se a conhecer, para permitir ser negado 
pelos que têm interesse em não admitir sua existência. 
v. 20-22 - O espírito de renúncia não é falta de amor aos bens da vida. É apenas 
questão de lógica: evitar que as coisas passageiras tomem o lugar que compete a 
Deus. Quem renuncia a tudo para seguir Cristo de perto não fica privado das coisas 
boas da vida. Antes, receberá mais do que deixou (cf. Mt 19,29). Seguir Jesus 
adquire, no Novo Testamento, um sentido determinado: é ser Seu discípulo, 
continuando Sua missão e Seu modo de viver até às últimas conseqüências. A 
multidão que acompanhava Jesus, não O seguia. Pelo batismo, todo cristão é 
chamado a seguir Jesus definitivamente. Quem se alista mais estreitamente na luta 
pelo Reino de Deus terá de aceitar não prender-se a laços que impeçam a 
disponibilidade total. As tarefas humanas passam a segundo plano. 
 

Oração 
 

Senhor, não sou capaz de segui-lO na renúncia aos bens 
deste mundo, mas Lhe peço queira dar-me o dom da 
sabedoria para que eu não me deixe dominar pelos bens 
materiais, saiba usá-los com o equilíbrio do bom senso e 
no sentido do bem comum. Peço a graça de conseguir dar 
a Deus a prioridade na vida, para que eu chegue a amá-lO 
de fato sobre todas as coisas. 
 
 

Mt 8,23-27 
Tempestade 

(cf. Mc 4,35-41; Lc 8,22-25; SI 107,23-30)   
(23) Jesus subiu ao barco, e Seus discípulos O seguiram de Cafarnaum para a terra 
dos gerasenos. (24) Subitamente o vento procedente das gélidas gargantas do monte 
Hermon (3.000 m), ao norte, encontrando o ar quente do lago de Genesaré (212 m 
abaixo do nível do mar), provocou um temporal tão violento que o barco era invadido 
pelas ondas revoltas. Jesus, entretanto, dormia. (25) Os discípulos, apesar de afeitos 
às borrascas marinhas, tomados de trepidação diante do perigo que parecia 
desesperador, chegaram-se a Ele e O despertaram, clamando: "Senhor, salve-nos, 
que estamos afundando!" (26) "Por que ficar amedrontados, homens de pouca fé?" 
disse-lhes Ele. Então, pondo-Se de pé, intimou como Senhor aos ventos e ao mar e, 
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como por encanto, fez-se uma grande bonança. (27) Os homens dos diversos barcos 
ficaram pasmados diante do poder de Jesus que, sem recorrer à oração, como faria 
qualquer profeta, simplesmente deu ordem aos elementos naturais. E diziam entre 
si. "Que tipo de homem é este, para que até o vento e o mar lhe obedeçam?" É que 
ainda não haviam experimentado o poder de Jesus sobre a natureza, como o 
haviam testemunhado contra o demônio e a doença. 
 

Questionário 
 v. 23 - Como explicar a imprevisão das tempestades nesse lago? 

O lago, a 212 m abaixo do nível do oceano, está normalmente coberto de ar 
quente. Das geleiras do monte Hermon, ao norte, com seus 3.00 m de altura, 
descem os ventos frios; ao encontrarem os ares quentes do lago, provocam 
vendavais e tempestades que os instrumentos meteorológicos não prevêem. Isso 
acontece geralmente após o meio-dia. 
v. 24 - Que simbolizam a barca e a tempestade? 

A barca é imagem do cristianismo, que faz a travessia deste mundo no meio 
dos vendavais das oposições, no meio das tempestades das perseguições e entre 
os perigos de apostasia que parecem acabar com os cristãos. Durante essas 
provações, Deus parece dormir no silêncio da distância. Os seguidores de Cristo, 
como os apóstolos, devem bradar: "Senhor, socorra-nos, que estamos perdidos". 
Inúmeras vezes, na história da Igreja e de cada um de nós, Jesus chegou de 
maneira imprevista trazendo a bonança e quase sempre precisando sussurrar-nos: 
"Gente de pouca fé, por que duvidaram da Minha presença?" Aderir a Cristo é 
expor-se à incerteza e às tempestades. A fé é provada e purificada nas tormentas. 
Basta não perdermos a certeza da presença de Cristo em nosso barco. 
 

Lições de vida 
 
v. 26 - A fé dos apóstolos apavorados foi fraca, mas afinal existia, pois de outra 
forma não teriam recorrido a Jesus. Nós também cremos, sim, mas não totalmente. 
Esperamos pelo auxílio divino, mas duvidamos que venha. Estamos longe da 
confiança e serenidade como as da criança no colo dos pais. Miséria, fome, doença, 
crise moral, corrupção, injustiça, violência, crime, impunidade, licenciosidade são o 
mar tempestuoso do mundo em que vivemos. O cristão está sempre em alto-mar, batido por todas essas ondas da desordem, porque ouviu a voz de Jesus: "Vamos à 
outra margem", isto é, atravessemos juntos a tempestade. 
 

Oração 
 

Deus santo, que minha fé cresça de suas fracas raízes a 
uma confiança ilimitada (cf. SI 36). Quando tudo parece 
perdido, que eu tenha a certeza de que, estando o Senhor 
em meu barco, há sempre uma saída que nenhum poder 
das trevas pode fechar. 
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Mt 8,28-34 

Dois possessos 
(cf. Mc 5,1-20; Lc 8,26-39)   

(28) Tendo Jesus chegado à margem oriental do lago, no território pagão de Gadara, 
a 10 km da praia, na Transjordânia, vieram-Lhe ao encontro dois possessos, saídos 
das cavernas que serviam de sepulcros e de abrigo nos montes. Eram tão furiosos 
que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. (29) Desconcertados com a 
presença de Jesus e percebendo que seu predomínio sobre os homens estava 
chegando ao fim, começaram a gritar: "Que temos nós a ver com o Senhor, Filho de 
Deus? Antes do juízo e do Seu triunfo final foi-nos concedida alguma liberdade de 
ação no mundo, o que nos dá certo prazer. O Senhor veio neste território pagão 
para atormentar-nos e confinar-nos antes do tempo predeterminado?" (30) Havia não 
longe deles, pastando, uma grande manada de porcos de diversos donos, perto da 
vila de Gergesa (hoje El Kursi), num morro com uma ladeira de 30 m. (31) Os 
demônios, não podendo mais prejudicar os dois possessos, cheios de ódio, suplicaram a Jesus, dizendo: "Se nos expulsa, deixe-nos ir para esse rebanho de 
porcos". (32) "Vão", respondeu Ele, mostrando que o demônio só quer o mal. Eles 
saíram e foram para os porcos, considerados imundos. Logo, todo o rebanho, não 
resistindo à agitação provocada pelos demônios, precipitou-se morro abaixo nas 
águas do lago e afogou-se. (33 Os pastores fugiram espantados e foram à vila contar 
tudo o que havia acontecido com os porcos e, principalmente, o episódio dos 
temidos possessos, libertados com tanta facilidade por Jesus. (34) Sem demora a 
cidade em peso veio ao encontro de Jesus, com grande curiosidade. Apenas O 
avistaram, por temor de outros danos materiais, suplicaram-Lhe abandonasse 
aquele território. Assim afastaram a graça do conhecimento e da mensagem de 
Jesus. 
 

Questionário 
 v. 28a - Mc 5,2 e Lc 8,27 falam de um possesso. Aqui são dois. Que dizer? 

Marcos e Lucas narram o caso que mais impressionou a todos: o possesso 
que declarou estar com uma legião de demônios, e omitem o outro, que era um 
possesso comum. O mesmo que aconteceu com os dois cegos de Mt 20,30. Mc 
10,46 e Lc 18,35 lembram um só, aquele que, depois de curado, se tornou um 
seguidor de Jesus e bem conhecido na comunidade cristã de Jerusalém. 
v. 28b - Alguns códices trazem Gerasa em vez de Gadara. Esclareça. 

Essas eram as duas cidades mais importantes da região. Pela grafia muito 
semelhante das palavras, é fácil admitir um cochilo do copista transcrevendo uma 
pela outra. Mas, pela maior proximidade do lago, é provável que se trate de Gadara, 
a qual tinha como distrito Gergesa. 
v. 29a - O demônio sabia que Jesus era Deus? 
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Na primeira tentação (cf. Lc 4,6), o demônio procurou certificar-se se Jesus 
era de fato o "Filho de Deus", da mesma natureza de Deus. Perguntou: "Se és o 
Filho de Deus..." Agora O chama "Filho de Deus" porque estava certo de Sua 
divindade, do Reino messiânico já instaurado, e de que, com a vitória final de Jesus, 
ele, demônio, perderia o predomínio sobre a humanidade pecadora, em decorrência da profecia que denominamos proto-evangelho: "A descendência da mulher te 
esmagará a cabeça" (cf. Gn 3,15). 
v. 29b - A possessão diabólica não seria simplesmente uma doença nervosa? 

Os que negam a possessão diabólica reduzem a simples fenômenos 
nervosos ou histéricos todos os casos que os evangelhos trazem de influência 
demoníaca. Aqui temos uma prova inconteste: Como seria possível uma doença 
humana passar de repente para animais? É verdade que certas doenças de causa 
desconhecida eram atribuídas ao demônio. Mas os evangelhos distinguem bem 
"enfermos" e "possessos". 
v. 32 - Não é estranho esse procedimento de Jesus? 

Sem dúvida o estranhamos. Mas convém lembrar que também de Deus o 
demônio recebeu permissão para prejudicar temporariamente os bens de Jó. Aqui 
pode tratar-se de porcos (proibidos aos judeus) criados por um pagão em terreno de 
algum judeu que tirava proveito ilícito do negócio. 
v. 34 - Qual a razão de desejarem o afastamento de Jesus? O receio de outros 
danos materiais, semelhantes ao dos porcos. 
 

Lições de vida 
 

Jesus orou ao Pai: "Não Te peço que os tires do mundo, mas que os guardes 
do maligno", mostrando que o demônio não é uma abstração, mas um ente pessoal, 
inimigo de Deus, "homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira" (cf. Jo 
8,44), "sedutor de toda a terra habitada" (cf. Ap 12,9), por quem o pecado e a morte entraram no mundo. Mas quem se entrega a Deus não teme o demônio, porque, "se 
Deus é por nós, quem será contra nós?" (Rm 8,31). 
 

Oração 
 

Guarde-nos, Jesus, contra os ardis do demônio, o senhor 
que o venceu naquela hora bendita em que se entregou à morte por amor, a fim de pagar a nossa dívida e, 
ressurgindo, restituir-nos a vida da graça. O demônio que 
perdeu a batalha no Calvário, move guerra contra os 
descendentes da mulher (cf. Ap 12,17). É o senhor quem 
lhe esmagará a cabeça libertando-nos um dia 
definitivamente do mal. Por isso, sempre Lhe pedimos: 
"Vem., Senhor Jesus!" (Ap 22,20). 
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CAPÍTULO 9  

 
Mt 9,1-8 

O paralítico. Poderes de Jesus 
(cf. Mc 2,3-12; Lc 5,17-26)   

(1) Jesus entrou num barco, atravessou para a margem ocidental do lago de 
Genesaré e voltou para a cidade de Cafarnaum, onde morava (cf 4,12). (2) Aí Lhe 
trouxeram um paralítico estendido numa padiola. Ao ver Jesus, o enfermo lembrou-
se dos próprios pecados com arrependimento, porque os rabinos ensinavam que, na 
origem de toda doença, estava oculto um pecado. Jesus, que lê nos corações, 
vendo a fé dos que o trouxeram e do próprio paralítico, curou-lhe primeiro a doença 
espiritual, dizendo-lhe: "Tenha confiança, Meu filho, seus pecados estão perdoados". (3) Ao ouvir isso, alguns escribas, que não queriam reconhecer as manifestações da 
divindade de Jesus, puseram-se a julgar: "Ele está blasfemando, atribuindo-se um poder que compete só a Deus". (4) Mas Jesus, em Sua onisciência divina, leu-lhes os 
pensamentos e repreendeu-os severamente com estas palavras: "Por que estão 
pensando mal no coração? (5) Sim, nenhum homem pode perdoar pecados ou curar 
um paralítico. Então, respondam-Me: Que é mais fácil, simplesmente dizer 'seus 
pecados estão perdoados' ou mandar 'levante-se e ande'? Como ninguém consegue 
verificar se realmente a consciência fica purificada dos pecados, coisa inacessível 
aos sentidos, vocês julgam que é mais fácil apenas dizer 'seus pecados estão 
perdoados'. (6) Pois bem, para evidenciar que o Filho do Homem (cf 8,20) sobre a 
terra tem o poder, que só compete a Deus, de perdoar pecados, (deu ordem ao 
paralítico:) levante-se, tome sua padiola e volte para casa". (7) O efeito da palavra de 
Jesus foi imediato. O doente levantou-se ante os olhos de todos e foi para casa 
levando sua padiola. (8) A impressão do ocorrido foi profunda, vendo Jesus ler os 
pensamentos, curar o corpo e perdoar os pecados. A multidão ficou tomada de 
espanto e começou a glorificar a Deus que concedeu tamanho poder aos homens. 
Mas não atinaram com o sinal desse milagre revelador da divindade de Jesus. 
 

Questionário 
 v. 2a - "A fé deles", dos outros, pode valer para o paralítico? 

A doutrina cristã apresenta a reversibilidade dos méritos. Eu posso ceder a 
outros o mérito das minhas orações, penitências ou boas obras, como podemos dar 
uma esmola. Pessoa de fé pode alcançar de Deus uma graça em favor de um 
pecador ou de um descrente, desde que este não a rejeite. Jesus curou duplamente 
o paralítico em virtude não só da fé dele, mas também dos que o carregavam. É 
pelos méritos de Cristo que todos fomos remidos. 
v. 2b - Dando primeiro a cura interior, o que Jesus ensina? 

Ensina que o mal do pecado é maior que o da doença corporal. Portanto, é 
mais importante uma consciência limpa do que um corpo são. O pecado grave é 
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como uma paralisia ou lepra do espírito. O pecado, um mal cometido livre e 
conscientemente, está presente em toda a história humana. É inútil tentar negá-lo 
dando-lhe outros nomes. Quanto mais o homem se envolve no pecado, tanto mais 
difícil se lhe torna manter o equilíbrio moral. Com a luz do Espírito Santo e o dom da 
fortaleza, o homem pode amar o bem e evitar o mal. Só quem pratica o bem é 
pessoa livre. A escolha do mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do 
pecado (cf. Jo 8, 34). Pela liberdade de opção, o homem pode crescer sem medida 
na perfeição ou definhar sem medida. 
v. 2-6 - Quais são aqui os sinais de que Jesus não é um simples homem ? 

Perdoou pecados em nome próprio. Revelando a onisciência divina, penetrou 
no pensamento dos professores da Lei. Curou o paralítico em nome próprio e com 
uma simples ordem. 
v. 8a - Mateus diz: "Deus deu tal poder aos homens". Por que esse plural? 

Mateus, que escreveu muitos anos depois de Cristo, tem diante dos olhos a 
praxe do perdão dos pecados já em uso entre os cristãos primitivos, em virtude do poder que Jesus passou aos apóstolos quando lhes disse: "[...] tudo o que 
desligardes sobre a terra, será também desligado no céu" (Mt 18,18) e "aqueles a 
quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados" (Jo 20,23). Ainda hoje muitos 
dizem: "Não me confesso a um homem como eu", porque se negam a reconhecer o 
poder que Jesus transferiu para homens remitirem as culpas dos pecados de que a 
pessoa se arrepende e submete à Confissão, o sacramento do perdão, da 
misericórdia, da reconciliação. Jesus instituiu esse sacramento para quem cometeu 
pecado grave, perdendo a graça batismal. Dá-lhe nova chance de converter-se e 
recobrar a graça da justificação. O pecador, assim, é curado interiormente e 
reintegrado na comunhão eclesial. 
v. 8b - A multidão entendeu que Jesus é Deus? 

Ninguém viu a prova e sinal claro da divindade de Jesus. Fixaram-se na 
realidade exterior do homem-Jesus, ao qual Deus teria concedido o extraordinário 
privilégio de perdoar pecados. 
 

Lições de vida 
 

Jesus, curando o paralítico, mostra que quem parece inútil na vida para Deus 
tem muito valor. Também mostra que o mal mais profundo, e como que raiz de todos 
os males, é o pecado. Jesus é como o bom médico, que não fica na periferia da doença, mas vai direto à causa. Em favor do paralítico, pediram uma graça e 
receberam duas. Certamente porque o enfermo, além da cura orgânica, desejava 
ser purificado também interiormente. As pessoas que conduzem a Deus um pecador 
são como os que carregaram até Jesus o paralítico. Sem a ajuda de outrem, 
dificilmente o pecador chega a Deus: o pecado paralisa a vontade. 
 

Oração 
 

Obrigado, meu Deus. Sei que inúmeras vezes eu recebi do 
Senhor o que não pedi ou mais do que pedi e o que não 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 9 90 / 282    

mereci. A primeira dádiva foi a existência, que me ligou ao 
senhor e que se tornou origem de todos os demais favores 
que se sucedem sem medida para o meu bem. Tudo que 
tenho de bom é dom gratuito. Peço a graça de só aderir ao 
bem para me tornar sempre mais parecido com o Pai e que 
eu seja tão amigo da verdade, que nunca me envergonhe 
de confessar meus erros. Peço me livre da paralisia 
espiritual, que não me deixa andar livremente no caminho 
certo; me livre mesmo da paralisia parcial, que me torna 
preguiçoso ou me faz tropeçar quando eu deveria correr. 
Que eu não resista quando alguém me quer conduzir até o 
senhor. E que eu tenha a disposição necessária para 
conduzir outros a serem curados da falta de fé e de amor. 
Amém. 
 
 

Mt 9,9-13 
Vocação de Mateus 

(cf. Mc 2,13-17; Lc 5,27-32)   
(9) Ainda em Cafarnaum, onde passa a estrada ligando Síria e Egito e onde a 
coletoria estadual recolhia os impostos aduaneiros de negociantes e navegantes. 
Jesus saiu de casa e viu um funcionário público, chamado Mateus ou Levi, sentado 
à banca da arrecadação de taxas para o governo de Herodes Antipas, na Galiléia. 
Os cobradores de tributos pessoais ou aduaneiros eram odiados pelo povo como 
pecadores públicos, considerados impuros por profissão, indignos de participar do 
culto religioso e de figurar como testemunhas; só quem não presta pode fazer-se 
amigo deles. Jesus passou por cima dessa concepção oficial de impureza e 
chamou-o sem mais: "Siga-Me". Mateus, que já tinha ouvido Jesus falar e visto Seus 
milagres, pôs a caixa em ordem, levantou-se e O seguiu na qualidade de novo 
apóstolo. Respondeu dignamente. Mas quis mostrar-se agradecido oferecendo a 
Jesus, aos apóstolos e amigos de profissão um almoço de despedida, pois era 
elevado seu nível de vida. (10) Encontrando-se Jesus à mesa na casa dele, vieram 
numerosos cobradores de impostos e homens de costumes duvidosos, tomando 
lugar na refeição ao lado do Mestre e Seus discípulos. (11) Observaram isso os 
fariseus, os quais, senhores da situação social e religiosa, se opunham a qualquer 
indício de alteração da ordem vigente, como essa de Jesus. Receiosos de interrogá-
lO diretamente, perguntaram aos discípulos: "Como é que seu Mestre come com 
publicanos e pecadores públicos?" É que eles proibiam severamente as refeições 
com pecadores, pois a mesa comum é sinal de intimidade. Segundo eles, o 
procedimento de Jesus escandaliza a gente de bem e não pode agradar a Deus. (12) 
Jesus ouviu a pergunta e respondeu com três argumentos: 1) "Não são as pessoas 
sãs que precisam de médico, sim os enfermos". (13) 2) "Vão aprender primeiro o que 
Deus ensinou pelo profeta Os 6,6: 'Quero o que vem do coração, a misericórdia, a 
bondade para com o próximo, e não o culto externo dos sacrifícios sem amor, que 
por isso não passam de ritos vazios e estéreis!' A lei sem amor é corpo sem alma". 
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3) "EU não vim ao mundo para chamar à reconciliação com Deus os que se julgam 
justos, mas os pecadores, por serem os mais enfermos. Vim buscá-los, acolhê-los e 
curá-los como médico. Esta é a ordem estabelecida por Deus e que os estreitos 
limites do velho legalismo não pode compreender". 
 

Questionário 
 v. 9 - Mc 2,14 e Lc 5,27 chamam Levi esse Mateus. Explique a diferença. 

Era comum o uso de dois nomes como Mateus e Levi para a mesma pessoa. 
Marcos e Lucas por delicadeza preferem Levi, porque Mateus era o nome 
popularmente conhecido como do funcionário público pecador e desonesto. Mateus 
conserva em seu Evangelho o nome comum, sem medo da má fama e de aparecer 
entre os famigerados publicanos, por humildade. 
v. 11 - Que norma proibia sentar-se à mesa com pecadores públicos? 

Lei nenhuma. Era apenas uma prescrição dos rabinos. 
v. 13a - Que profeta escreveu essa frase? Transcreva-a no original. 

Os 6,6:  "É a misericórdia que me agrada, não o sacrifício (sem amor): o 
conhecimento de Deus eu o prefiro aos holocaustos ". 
v. 13b - Quem era pecador? 

Para os fariseus era pecador o indivíduo de maus costumes, como o ladrão, a 
prostituta, o adúltero, o embusteiro, o assassino, o pagão. Em segundo lugar, o que 
exercia profissão considerada desonesta, como os coletores de impostos pela sua 
habitual usura; os vendedores ambulantes e os pastores por adentrarem territórios 
pagãos; os que não observavam a interpretação farisaica da lei santa; e os pagãos 
por não conhecerem a lei divina. Os primeiros, para entrarem no Reino de Cristo, 
deviam converter-se de seus desvios morais. Os segundos, não só não eram 
pecadores para Jesus, sim mais justos do que os fariseus que se julgavam perfeitos 
pela observância exterior da lei sem o amor ao próximo (cf. 9,13). No Antigo 
Testamento, era pecador quem vivia conscientemente contrário à vontade de Deus, 
em oposição ao justo, ao simples e ao temente a Deus que tinham a lei divina como 
norma de vida. Deus não quer a morte eterna do pecador, mas que se converta e 
viva (cf. Ez 33,11). Jesus fazia-Se amigo dos pecadores para convertê-los. Sendo a 
refeição um momento especial de comunhão humana, Jesus, pondo-se à mesa com 
eles, fazia-se um com os pecadores, infringindo prescrições rabínicas fundamentais. 
Para S. Paulo, pecador é o homem que vive a vida puramente carnal debaixo do pecado, longe de Cristo; é quem não deixa a Deus o domínio absoluto da própria 
vida e Lhe recusa entregar-se totalmente em obediência perfeita (cf. Rm 12,1-2). 
 

Lições de vida 
 

v. 9 - Para abandonar tudo e seguir Jesus de modo permanente não basta a livre 
determinação do homem. A iniciativa cabe sempre a Deus: Ele chama (é a graça de 
vocação) e o homem corresponde ao chamamento com decisão pessoal (cf.Jo 
15,16). 
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v. 13 - O mais completo culto a Deus se revela na compaixão pelos caídos e 
necessitados. Não é Jesus que se torna impuro ao pôr-se junto dos pecadores. São 
estes que se purificam junto de Jesus. Só pode ser salvo por Jesus quem toma 
consciência de ser pecador necessitado do perdão. Quem foge do mal unicamente 
para evitar o castigo, não tem condições de compreender a misericórdia de Deus. 
Achando que está em dia com Deus, não gosta de vê-lO tão misericordioso com os 
outros. Fecha-se na cidadela de sua "justiça", e nada faz em favor dos transviados. 
Não é cristão. 
 

Oração 
 

Senhor, também eu fui chamado a existir para viver em 
comunhão com Deus e com os irmãos. Peço me conceda a 
prontidão e a firmeza de Mateus no seguimento de Cristo. 
Que eu saiba desempenhar minha missão de um Seu 
continuador. Reconheço-me pecador, omisso e negligente 
nessa tarefa. Espero sempre a misericórdia do Senhor com 
a decisão de seguir meu caminho honrando o nome do Pai. 
Amém. 
 

 
Mt 9,14-17 

Jejum 
(cf. Mc 2,18-22; Lc 5,33-38)   

(14) Logo em seguida, uns discípulos de João Batista, um tanto enciumados com o 
crescente prestígio de Jesus entre o povo, e respaldados pelos fariseus, chegaram a 
Jesus com este questionamento: "Como é que nós e os fariseus, no segundo e 
quinto dias da semana, nos impomos um jejum para apressar a vinda do Reino 
messiânico, e os Seus discípulos não jejuam? Não é prova de que nós agradamos 
mais a Deus do que vocês?" (15) Respondeu-lhes Jesus com doçura: "Podem acaso 
os companheiros do noivo, aqueles amigos íntimos que formam a comitiva nupcial, a 
corte de honra, e conduzem a noiva da casa do pai para a do noivo, e durante toda a 
semana da festa nupcial ficam dispensados até mesmo do preceitual jejum da 
expiação (cf. Nm 29,7), incumbidos que são de manter a alegria entre os 
convidados, podem aparecer como penitentes enquanto está com eles o esposo? 
Certo que não. Ora, Eu, Esposo, vim consorciar-Me com a humanidade, com os 
corações, pelos vínculos do amor e da fé. Enquanto Eu estiver celebrando 
visivelmente essa Minha união com Meus discípulos e os que Me seguem, como 
poderão eles trazer os sinais de penitência? Dias virão em que o Esposo lhes será 
tirado violentamente na Paixão e morte. Então, sim, os Meus seguidores terão 
motivo para se entristecerem; jejuarão até o final dos tempos por estarem sem a 
Minha presença visível. (16) Para vocês entenderem o que digo, é necessário imbuir-
se da novidade do Evangelho. Um exemplo: ninguém cose um remendo de pano 
novo, antes de ser lavado, numa veste velha, porque o novo, ao ser molhado, 
encolhe, repuxando a roupa e tornando maior o rasgo. Quero dizer: Meus discípulos 
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não usam mais a velha veste ou práticas exteriores do judaísmo, mas abraçam a 
nova ordem do Reino messiânico, a Igreja que está nascendo não da sinagoga, mas 
do Espírito Santo, com a nova mentalidade de vida interior que não se amolda a 
essas práticas penitenciais e purificações exteriores, nem aos prejuízos e 
prescrições arbitrárias dos fariseus, e sim alarga as fronteiras da fé a todos os 
povos. Eu não vim destruir, mas renovar (cf. 5,17). (17) Outra comparação: Ninguém 
põe mosto de uva em odres de couro velho ou barris velhos, porque na fermentação 
estourariam estragando os recipientes e derramando o vinho. O vinho da religião 
renovada só cabe nos odres da nova mentalidade. Assim os dois valores se 
conservam". 
 

Questionário 
 v. 14 - Era legal o jejum que fariseus e discípulos de João praticavam ? 

Duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, jejuavam por devoção 
para apressar a vinda do Messias. A lei só prescrevia o jejum no grande dia da 
Expiação (cf. Nm 29,7). No cativeiro de Babilônia, introduziram outros quatro jejuns 
(cf. Zc 7,3-5; 8,19). Os discípulos de João tinham uma dúvida: Se Jesus é maior que 
o Batista, não deveria jejuar mais que nós? Mas Jesus veio ensinar que a perfeição 
está em crescer no amor e não em aumentar as penitências corporais. 
v. 15 - Quem eram os companheiros do noivo nas núpcias? 

Eram jovens amigos convidados a conduzir a noiva da casa do pai à do noivo 
para a celebração do casamento. Tomavam parte ativa na festa, que durava uma 
semana, mantendo o ambiente alegre; e, se na semana coincidisse um jejum, 
mesmo o mais rigoroso, no dia da Expiação (cf. Nm 29,7), eram dispensados. Aqui, 
Jesus é o Esposo; o povo que O aceita é a esposa; a vida terrena de Jesus é a 
semana de núpcias, é o ano jubilar (cf. Is 61,2; Lc 4,19); os discípulos são os amigos 
do Esposo. 
v. 16-17 - Qual o sentido dessas duas comparações? 

Para entender a novidade do Evangelho, é necessário renovar a mentalidade, 
desfazer-se de tudo o que é superado na lei e nos costumes velhos. O ensino de 
Jesus, o cristianismo, a Igreja, não são um remendo no antigo traje da religião ou lei 
judaica e não se amoldam às velhas formas penitenciais, já caducas, porque 
visavam apressar a vinda do Messias. Ora, Ele já veio. Acabou-se o tempo da 
espera. Agora é clima de festa e regozijo. Cristão triste é incoerência: Cristo está conosco! 
 

Lições de vida 
 

Todo católico deveria sair da missa de cabeça erguida e alegre por ter 
passado uma hora de experiência vital com Cristo ressuscitado. E esse 
acontecimento deveria ser a nota dominante do dia. 
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Oração 

 
O anjo disse a Maria: "Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor 
é contigo". Que o fato de estarmos na amizade e na graça 
de Deus nos faça viver em constante clima de alegria 
espiritual, que nenhum infortúnio é capaz de aniquilar. "O 
Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a 
paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo 
transbordeis de esperança" (Rm 15,13). Amém. 
 

 
Mt 9,18-26 

Menina ressuscitada. A hemorroíssa 
(cf. Mc 5,21-43; Lc 8,40-56)   

(18) Mal acabou de falar, aproximou-se-Lhe um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Prostrou-se-Lhe em frente, suplicando cheio de confiança: "Minha filha de 12 
anos acaba de morrer. Venha impor-lhe Sua mão, ela reviverá!" (19) Jesus levantou-
se prontamente e o seguiu com os discípulos. (20) Nisso, uma mulher que há 12 anos 
sofria de hemorragia, o que a tornava legalmente impura e objeto de repulsa dos 
outros, não ousando apresentar-se abertamente diante de Jesus, chegou 
disfarçadamente por detrás, a fim de não ser notada, e tocou-Lhe a extremidade do 
manto (cf. 14,36; Mc 6,56). (21) Sua fé dava-lhe tal certeza de cura que repetia 
consigo mesma: "Se eu tocar ainda que seja uma só das franjas do Seu manto, vou 
ficar curada". (22) Jesus leu-lhe o pensamento, parou, voltou-se olhando-a e premiou-
lhe a fé, dizendo: "Tem confiança, filha, você está curada porque acreditou!" A partir 
daquele instante, a mulher ficou sã por completo. (23) Ao chegar na casa do chefe da 
sinagoga, reparou nos tocadores de flauta e carpideiras profissionais, que com 
músicas fúnebres e ruidosas lamentações choravam a falecida com os amigos e 
parentes. Barulho descontrolado, em contraste com as maneiras simples de Jesus. 
Disse-lhes: (24) "Retirem-se daqui, porque para Mim a menina não está morta, mas 
dorme" (cf. Jo 11,11). Puseram-se a zombar dEle, porque viam a menina bem morta. (25) Quando todos acabaram de sair, Jesus, sem medo de contaminar-se tocando 
num cadáver (cf. Nm 19,11), pegou a mão da menina, deu ordem e ela 
imediatamente levantou-se rediviva e pôs-se a andar, dando prova de que para 
Jesus a morte corporal não é um poder definitivo; ela perde seus horrores e não 
passa de um sono prolongado, do qual Sua voz um dia nos despertará na 
ressurreição final. (26) Esse acontecimento se divulgou por toda aquela terra. 
 

Questionário 
 v. 18 - O nome desse chefe? Que autoridade tinha? 

Chamava-se Jairo (cf. Mc 5,22; Lc 8,41), que significa "resplandeça". Cada 
comunidade judaica era regida por duas administrações: uma civil, chefiada pelos 
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anciãos (cf. Lc 7,3), e outra religiosa, presidida pelo conselho da sinagoga. Jairo 
pertencia ao conselho de Cafarnaum. Responsável pelo culto público. 
v. 20 - Qual era a lei que tornava impura essa mulher? 

"Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do 
tempo normal [...], ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se 
estivesse no tempo de sua impureza [menstrual] " (Lv 15,25-27). Tudo que ela 
tocasse contraía impureza legal. (Nota: A tradição dá a essa mulher do Evangelho o 
nome de Verônica, aquela que enxugará o rosto de Jesus a caminho do Calvário.) 
v. 21 - Por que usavam franjas no manto? 

O manto era quadrangular e trazia franjas ou borlas nos quatro cantos (cf. Nm 15,30; Dt 12,12), amarradas com fios de púrpura. Eram um sinal convencional, "para 
que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor" (Nm 15,39). A 
roupa de Jesus foi instrumento de uma graça para essa mulher; é por isso que 
respeitamos as relíquias. 
v. 24 - Dizendo "não está morta", Jesus enganou-se? 

Longe disso. A dimensão dessa verdade é bem mais profunda. Significa que, 
para Jesus como Deus, o corpo morto despertará na ressurreição final. Única morte 
para Jesus é a eterna, a rejeição definitiva de Deus. 
 

Lições de vida 
 

Jairo prostrou-se diante de Jesus, uso oriental para manifestar respeito, 
apreço e veneração à pessoa de categoria. Nós nos prostramos diante da imagem 
de um santo, igualmente, para manifestar nossa veneração e dirigir-lhe uma súplica, 
nunca para adorar um santo. Diante da Eucaristia sim, genufletimos, dobramos os 
joelhos para ADORAR Jesus, que é Deus. É postura externa manifestando o 
sentimento interior da fé: veneração ou adoração. 

Jairo creu, a mulher creu. É sempre a fé o pressuposto e o fundamento da 
ação redentora de Deus em relação ao homem. E fé nas mais variadas formas ou 
graduações, desde a primária até a mais pura e esclarecida (cf. Rm 1,17). O Senhor 
da bondade acolhe mesmo uma fé contaminada por idéias supersticiosas, contanto 
que seja sincera e intrépida (cf. Mt 17,21). 
 

Oração 
 Obrigado, Senhor, por não desprezar a fé imperfeita dessa 

mulher que O conhecia apenas como homem de Deus e 
não como Deus. Isso nos dá ânimo, em nossa pequenez 
espiritual, porque o senhor nos ama como somos. Como é 
bom vê-lO Senhor da vida e da morte! Ressuscite, Senhor, 
toda semente do bem que o Pai plantou em cada um de 
nós, Seus filhos, e ajude-nos a não acolhermos o mal que é 
semente de morte. Amém. 
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Mt 9,27-31 

Os dois cegos 
(cf. Mt 20,29-34)   

(27) Quando Jesus partiu dali, dois cegos que O conheciam por informações, 
persuadidos de que Ele era o Messias prometido, seguiram-nO gritando com muita 
esperança: "Tenha compaixão de nós, filho de Davi que esperamos!" (cf. 1,1; 15,22; 
20,30-31; Lc 3,23). (28)Jesus não lhes deu atenção até entrar na casa de Pedro, onde 
se hospedava em Cafarnaum. Aí os cegos aproximaram-se dEle. Jesus, a fim de 
suscitar-lhes a fé que une a Deus, perguntou: "Vocês acreditam que tenho o poder 
de curá-los?" "Sim, Senhor", responderam eles. (29) Então tocou nos olhos deles, 
dizendo: "Faça-se conforme vocês tanto esperam!" (30) Os olhos imediatamente se 
lhes abriram. E Jesus, por ter que seguir um plano progressivo na manifestação de 
Sua messianidade e para evitar manifestações exaltadas para nomeá-lO Rei, 
recomendou-lhes com energia. "Não façam alarde disto!" (cf. 8,4). (31) Mas eles, 
saindo apressados, não conseguiram conter a pressão do impacto. Transgrediram o pedido de Jesus, julgando-o apenas fruto da humildade do Mestre, e espalharam a 
fama dEle por toda aquela região. Aliás, o acontecimento por si mesmo não poderia 
permanecer oculto. 
  

Mt 9,32-34 
O possesso mudo 

(cf.Lc 11,14-15)   
(32) Enquanto os cegos saíam, foi trazido um mudo, não por defeito orgânico, mas 
por dominação diabólica. (33) Jesus expulsou o demônio e o mudo começou a falar. A 
multidão, impressionada com os prodígios praticados com tanta naturalidade e 
rapidez, comentava: "Nunca se viu coisa igual na história de Israel!" (cf. 12,6.41-42; 
16,13-16). (34) Os fariseus, pelo contrário, não podendo negar os fatos, forjaram uma 
explicação maldosa, mostrando-O como aliado ao demônio e procurando envenenar 
a opinião pública favorável a Ele. Irredutíveis em sua posição, diziam a todos, com 
azedume: "É o chefe dos demônios que Lhe dá o poder de expulsar demônios" (cf. 
12,24). 
 

Questionário 
 v. 27 - Conhece alguma promessa feita a Davi, de ser pai (ascendente) do Messias? 

Davi, o maior chefe de Israel, reinou de 1012 a 972 a.C. Deus mandou o profeta Natã dizer-lhe: "Suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de 
tuas entranhas" [...] NEle "tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre 
diante de mim" (2Sm 7,12.16). 
v. 28 - Jesus ouviu imediatamente o rogo dos cegos? 
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Durante o trajeto até à casa de Pedro, Jesus fez como se não ouvisse a 
súplica dos cegos, primeiro porque evitava realizar milagres diante do público e, a 
seguir, para dar-lhes crescimento à fé mediante a perseverança na oração. 
v. 30 - Por que essa proibição? 

A mentalidade nacionalista dos judeus facilmente levaria a multidão a 
manifestações exaltadas e incontroláveis com a idéia de proclamar Jesus o Rei 
Messias (cf. Jo 6,14-15). E Jesus seguia um plano de manifestar lenta e 
progressivamente Sua messianidade. O povo esperava um Messias que expulsasse 
pelas armas os dominadores romanos. Jesus necessitava manter o segredo 
messiânico. 
 

Lições de vida 
 
v. 27 - Os olhos dos cegos estavam apagados, mas tinham a alma cheia de luz, 
enquanto os fariseus eram cegos voluntários diante de Jesus (cf. 15,14; 23,16). 
Todos somos míopes, necessitados de mais luz da fé, que cresce na oração. 
v. 34 - A atitude farisaica de negar a evidência dos prodígios que Jesus realizava 
pelo Seu poder divino endurece de tal maneira o coração que lhe fecha a 
possibilidade de salvação. É pecado contra o Espírito Santo. Há cegos que vêem 
interiormente, e há pessoas de olhos perfeitos que nada vêem das coisas de Deus. 
Nada faz crer a quem não quer crer! 
 

Oração 
 

Jesus, abra meus olhos interiores, os olhos do coração, 
para que eu veja quanto há de Deus em cada ser, em cada 
pessoa, em cada beleza, em cada bondade, em cada 
acontecimento. No mistério de cada ser, que meus olhos 
consigam contemplar a presença palpitante de Deus no 
mundo. Amém. 
 

 
Mt 9,35-38 

Compaixão de Jesus. 
Instituição do apostolado 

(cf. Mc 6,34; Lc 10,2)   
(35) Não há lugar onde não se tenha ouvido a mensagem pregada por Jesus. Sua 
atividade se resume nisto: Ele percorria todas as cidades e povoados exercendo 
Seu duplo ministério de 1) ensinar aos sábados nas sinagogas, pregar a Boa-Nova 
do Reino de Deus em toda parte, iluminando as mentes e inflamando os corações; 
2) curar todo tipo de doenças corporais e enfermidades psíquicas (cf. 4,23). (36) A 
visão das multidões sofridas despertou um sentimento de profunda compaixão no 
coração do Mestre, porque andavam espoliadas pelos poderes públicos e abatidas 
como ovelhas sem pastor por parte dos fariseus que, longe de proporcionar-lhes 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 9 98 / 282    

uma doutrina sã, tudo faziam para impedir que acolhessem a Palavra de Jesus. (37) 
Então, para despertar nos discípulos o ardor apostólico, disse-lhes: "O campo de 
cereais maduros é grande, mas poucos são os operários para colher (cf. Jo 4,35), 
poucos os que procuram o verdadeiro bem do povo de Israel. (38) Peçam ao Senhor 
da plantação que envie trabalhadores para a colheita". 
 

Questionário 
 v. 36 - Conhece uma profecia sobre "ovelhas sem pastor" e o "Messias pastor"? 

"Ai dos pastores de Israel, que só cuidam do seu próprio pasto... Assim, por 
falta de pastor dispersaram-se Minhas ovelhas... Vou tomar Eu próprio o cuidado de 
Minhas ovelhas... Suscitarei, para as pastorear, um só pastor, Meu servo Davi", isto é, o Messias descendente de Davi. "Vejo lodo o Israel espalhado pelas montanhas 
como um rebanho sem pastor" (1Rs 22,17). 
v. 37-38 - Que ensina Jesus aqui? 

Jesus está ensinando que não veio para realizar sozinho a missão 
evangelizadora e salvadora. Ele quer-nos todos, leigos e sacerdotes, Seus 
colaboradores, um prolongamento dEle mesmo. Deus quer salvar os homens por 
meio dos homens. Nossa palavra e nosso testemunho devem atingir os que cruzam 
o caminho de nossa vida. É missão intransferível. O anseio que impeliu Jesus a 
salvar os homens deve ser compartilhado por quem já deu a Ele o coração. O 
segundo ensinamento é este: os bons pastores são um dom que só se obtém do 
Senhor da messe pela oração. Assim, Ele instituiu o apostolado de todos que O 
seguem, e move-nos a orar pelas vocações apostólicas para que o povo cristão não 
venha a se encontrar como ovelhas sem pastor. Se faltam pastores, é porque a 
oração se tornou insuficiente. 

As orientações sobre o apostolado vão até 10,42. 
 

Lições de vida 
 
v. 35 - Jesus percorria todas as cidades e povoados pregando o Reino de Deus e 
curando os enfermos. Assim os cristãos estabelecem relações com os homens de 
qualquer condição, de modo especial os pobres e os aflitos, para promover-lhes 
ávida e ganhá-los a Cristo. 
v. 36-38 - O mundo ainda é imenso campo pronto para a colheita. Na lavoura, quando não se faz a colheita no devido tempo, ela se perde. Em todos os tempos, o 
mundo se ressente da falta de operários que preguem o Evangelho da salvação. No 
clero e entre os leigos, faltam apóstolos que sintam essa urgência e se comovam 
diante de tanta desorientação religiosa do povo em geral. Falta oração não só para 
se obter do Dono da messe os obreiros necessários e qualificados, mas para que 
cada um, em medidas diferentes, participe do trabalho apostólico. Mesmo o 
impossibilitado de semear sempre poderá colaborar de maneira eficacíssima, 
orando. 
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Oração 
 

Senhor Jesus, acenda em nós a chama do apostolado. Que 
ninguém de nós seja operário ocioso na praça (cf. Mt 20,3) 
com tanta messe a ser colhida. Sabemos que depois que O 
vimos morrer de braços abertos para o mundo, a ninguém 
mais é lícito viver de braços cruzados. Também, Senhor, 
dê-nos santos sacerdotes, desprendidos dos bens do 
mundo e voltados inteiramente para a extensão do Reino 
de Deus na terra. Desperte a vocação sacerdotal no 
coração dos jovens, a vocação corajosa de quem não teme 
renunciar a todos os atrativos do mundo pelo prazer de 
abraçar uma vida de doação total, não só com o senhor, 
mas como o senhor. Amém. 
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CAPÍTULO 10  

 
Mt 10,1-4 

Os doze apóstolos 
(cf. Mc 3,13-19; Lc 6,12-16; At 1,13)   

(1) Para que as ovelhas não continuassem sem pastor, Jesus chamou a Si, dentre os 
discípulos, doze escolhidos para serem enviados na qualidade de Seus 
colaboradores diretos na missão de difundir o Evangelho do Reino de Deus no 
mundo, como doze foram os filhos de Jacó, dos quais tiveram origem as doze tribos 
de Israel, ou seja, o povo hebreu. Deu-lhes poderes de expulsar demônios e de 
curar toda doença e enfermidade, a fim de que, à semelhança dEle mesmo, os 
milagres confirmassem a pregação. (2) Eis os nomes dos doze apóstolos, 
representantes e embaixadores de Jesus (cf. 2Cor 5,20): primeiro na hierarquia, 
porque chefe do colégio apostólico, Simão, que significa obediente, cognominado Pedro (cf. Jo 1,40), isto é, rocha; e depois André, seu irmão; Tiago Maior, filho de 
Zebedeu e Salomé, com seu irmão João; (3) Filipe e Bartolomeu, também chamado 
Natanael; Tomé e Mateus ou Levi, o publicano; (4) Tiago Menor, filho de Alfeu ou 
Cléofas, e Judas Tadeu, parentes do Senhor pelo lado materno; Simão, o cananeu 
ou zelote, porque pertencia aos mais ardorosos observantes da lei; e Judas 
Iscariotes, que O traiu. 
 

Questionário 
 v. 1a - O que é o apóstolo? 

A vocação apostólica ultrapassa o chamado a ser discípulo. Apóstolo significa 
enviado. Para os judeus, apóstolos eram os enviados do Sinédrio de Jerusalém às 
comunidades judaicas de outros países. O enviado equiparava-se a quem o enviava 
(cf. Jo 3,34). Os apóstolos de Jesus eram testemunhas dos ensinamentos, das 
atividades, da Paixão, morte e ressurreição do Senhor, e investidos de Seus 
poderes. 

Como o povo de Israel se compunha de doze tribos, cujos troncos (patriarcas) 
eram os doze filhos de Jacó, assim o novo povo de Deus se formará sobre os doze 
fundamentos dos apóstolos (cf. 2,20; Hb 11,10; Ap 21,14), e se constituirá não mais 
pela descendência do sangue, mas pela fé em Jesus Cristo. Nesse capítulo de 
Mateus, vemos que eles, e portanto também seus sucessores, os bispos, recebem 
as mesmas funções de Jesus e devem levar uma vida moldada na do Mestre. Serão 
Seus embaixadores, colaboradores diretos na missão de converter o mundo. Ele os 
constituiu em grupo estável com um chefe, que foi Pedro (cf. Mt 16,18-19). Aqui se 
funda a estrutura hierárquica da Igreja, que tem como pedra principal o próprio 
Cristo (cf. Is 28,16) e como colunas mestras os apóstolos e seus sucessores. Assim 
a Igreja de Jesus se distingue e independe da sinagoga judaica. 
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A escolha que Jesus fez não se baseia em méritos pessoais, em qualidades 
acima dos outros, em sabedoria, em poder ou condição social. Foi inteiramente 
gratuita! 
v. 1b - Como chamamos Paulo de apóstolo, se ele não conviveu com Jesus ? 

Paulo não conheceu Jesus em vida, mas é testemunha qualificada porque O 
experienciou ressuscitado (cf. 1Cor 15,6-10), recebeu diretamente dEle a revelação 
do Evangelho e a missão apostólica de anunciá-lO aos pagãos (cf. Gl 1,15-17); 
confrontou sua pregação com a de Tiago menor (bispo de Jerusalém) e de Pedro 
(chefe da Igreja) (cf. Gl 2,1-2), dos quais recebeu a mais ampla confirmação (cf. Gl 
2,6-9). 
v. 2 - Algum comentário sobre o grupo dos Doze. 

O catálogo dos apóstolos apresentado por Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos 
Apóstolos, não sem razão, traz Simão Pedro sempre em primeiro lugar, o lugar de 
precedência, e Judas Iscariotes sempre no último. Não é porque Pedro tivesse sido 
o primeiro a ser chamado por Jesus, mas por causa do primado que lhe concedeu 
no colégio apostólico (cf. Mt 16,18-20; Lc 22,31-32; Jo 21,15-17; At 15,7-12). André, 
irmão de Pedro, foi o primeiro que seguiu Jesus (cf. Jo 1,40). Era, como Pedro, 
natural de Betsaida e pescador de profissão. Tiago Maior, irmão de João: com este e 
com Pedro, foi um dos três preferidos de Jesus (cf. Mt 17,1-2; Mc 5,37; 14,33). Ele e 
João, também pescadores profissionais. Depois de pregar o Evangelho na Judéia e 
Samaria, foi degolado por Herodes Agripa no ano 44 em Jerusalém (cf. At 12,1-2). 
João é o autor do quarto Evangelho e de três epístolas; por causa do nome do autor, 
atribuem-lhe também o Apocalipse. Sobreviveu a todos os apóstolos até o final do 
primeiro século. Intitula-se "aquele que Jesus amava" (cf. Jo 13,23). Com seu irmão, 
foi apelidado "boanerges" (filhos do trovão) pelo gênio impetuoso (cf. Mc 3,17; 9,38; 
Lc 9,49.54). Filipe, de Betsaida, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus (cf. 
Jo 2,43-44). Bartolomeu, que significa "filho de Tolmai", também conhecido como 
Natanael, foi conduzido a Jesus por Filipe (cf. Jo 2,45-46); natural de Caná da 
Galiléia. Tomé, em hebraico Teom, em grego Dídimo, que significa gêmeo, tornou 
proverbial sua descrença sobre a ressurreição de Jesus (cf. Jo 20,24-29). Mateus ou 
Levi (cf. Mc 2,14), filho de Alfeu. Não receia chamar-se pecador por ser cobrador de 
impostos (cf. Mt 9,9-10). Tiago Menor, filho de outro Alfeu ou Cléofas (Clopas) e de 
Maria (cf. Mc 15,40); era parente de Jesus (cf. Mt 13,55; Mc 6,3) pelo lado materno. 
Escreveu uma epístola; foi o primeiro bispo de Jerusalém, aquém Pedro e Paulo 
respeitam (cf. At 12,17; 15,13; 21,18). Tadeu ou Lebeu, que significa magnânimo, também chamado Judas, irmão de Tiago Menor (cf. Lc 6,16; Jd 1,1), portanto, 
parente de Jesus. Simão Cananeu ou Zelote, assim chamado por pertencer ao 
partido radical judeu contra a dominação romana como incompatível com a 
soberania de Deus em Israel, e pelo zelo fanático e intransigente na observância da 
lei de Deus (cf. Lc 6,15). Cananeu deriva do hebraico Kaná (em grego Kananaios), 
que significa arder em zelo. Judas, dito Iscariotes, ou seja, homem de Keriot, 
povoado ao sul da Judéia; único apóstolo judeu entre os demais galileus. Traiu 
Jesus por 30 moedas de prata, salário comum de um mês (cf. Mt 26,14-16; 26,48-
50; Lc 22,3-6; Jo 13,2) e acabou enforcando-se (cf. Mt 27,3-5; At 1,18). 
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Lições de vida 
 

A vocação ou chamado de Deus não supõe boa fama ou vida irrepreensível. 
Os apóstolos são homens comuns, iguais aos outros, com qualidades e defeitos, 
mas que responderam sim ao chamado do Senhor. Entre eles há pescadores, dois 
discípulos do Batista (Tiago e João), um do partido radical dos zelotes, um 
funcionário público endinheirado e um que o traiu. Gente não fácil, com quem Jesus 
teve dificuldades... Todos nós, cristãos, cada um em seu grau, somos continuadores 
da missão iniciada pelos apóstolos e pela qual deram a vida; somos essencialmente 
missionários, um prolongamento de Jesus. 
 

Oração 
 

Senhor, que a luz do Espírito Santo me conscientize de que 
sou chamado a dar testemunho do Evangelho dentro da 
realidade que vivo. Que eu seja pronto a dizer sim como os 
apóstolos, e que nunca traia a missão confiada. Amém. 
 

 
Mt 10,5-15 

Instruções missionárias (1ª- parte) 
(cf. Mc 6,7-13; Lc 9,1-6; 10,3-12)   

(5) Jesus enviou esses doze para uma missão de adestramento, um primeiro tirocínio 
na Galiléia, depois de lhes dar as seguintes instruções quanto ao lugar (5-6), ao 
conteúdo (7), aos poderes (8), às disposições (9-10), à hospedagem (11), à bênção 
da casa (12-13) e ao possível insucesso (14-15): "Por enquanto não se dirijam às 
regiões habitadas por pagãos na Galiléia e arredores; nem entrem nas cidades dos 
samaritanos. (6) Como Eu Me limitei a anunciar o Evangelho quase exclusivamente 
aos israelitas, por ser o povo eleito de Deus, detentor das promessas messiânicas e 
que através dos séculos, no meio da idolatria geral, conservou a fé no verdadeiro 
Deus e a firme esperança do futuro Libertador, assim vocês também procurem 
primeiro as ovelhas desgarradas do povo de Israel. Só depois de Minha volta ao Pai, 
quando Israel tiver rejeitado sua vocação de povo eleito (cf. At 13,46), vocês 
convidarão os pagãos a formar o novo povo de Deus. (7) Por onde passarem, 
anunciem que na pessoa do Mestre e Senhor está à mão deles o Reino dos céus 
(cf. 3,2; 4,17). (8) Como Eu, usem com largueza o carisma que lhes dou de curar os 
doentes; ressuscitem os mortos; purifiquem os leprosos; expulsem os demônios. 
Não utilizem esses dons do Espírito Santo com fins lucrativos. Não sendo donos 
desses poderes, evitem fazê-los objeto de vantagem pessoal; mas, sem visar 
remuneração, dêem gratuitamente o fruto das prerrogativas que receberam 
gratuitamente. (9) Para serem livres no trabalho apostólico, não levem à cintura as 
costumeiras bolsas com moedas de ouro ou de prata, nem miúdos de cobre, menos 
valiosos, recebidos como recompensa daqueles a quem pregam. (10) Não levem 
sacola com provisões pelo caminho, nem duas túnicas para muda de roupa, nem 
muda de sandálias, nem bastão para defesa pessoal. Deixem tudo que seja 
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supérfluo, confiando na providência do Pai, que cuidará de vocês, porque o 
trabalhador tem direito ao sustento. Vocês, operários de Deus, receberão dos 
homens a quem servirão o necessário para viver, e assim estarão desimpedidos na 
missão (cf. 1Cor 9,14). (11) Para se hospedarem, em qualquer cidade ou povoado 
onde forem, procurem informar-se sobre qual é a pessoa honrada que tenha 
condições de alojá-los, e fiquem nessa casa até o fim da missão, para evitar 
emulações e comentários e não comprometer a pregação. (12) Ao entrarem numa 
casa, saúdem-na como de costume: 'A paz esteja nesta casa'. (13) Se essa família 
viver a paz com a esperança dos bens messiânicos, descerá sobre ela a bênção de 
vocês. Se forem pessoas resistentes à graça que se lhes oferece, continuará com 
vocês a bênção da paz oferecida, e a darão a outrem. (14) O insucesso é possível. Se 
alguém não receber vocês nem ouvir suas palavras, saiam daquela casa ou daquela 
cidade e sacudam dos pés a poeira, para dar a entender que deixam a eles a inteira 
responsabilidade da recusa e que vocês nada têm em comum com essa casa ou 
lugar impuro, assim como faz o israelita quando deixa um território pagão e reentra 
em Israel, sacudindo a poeira que contaminaria a Terra Santa (cf. At 13,51). (15) Em 
verdade lhes digo: a cidade que rejeitar a luz do Evangelho, no juízo final terá 
julgamento mais severo do que Sodoma e Gomorra, destruídas por causa de sua 
depravação moral (cf. Gn 19,24), mas que não tiveram a oportunidade de ouvir a 
Palavra do Evangelho e converter-se". 
 

Questionário 
 v. 5 - Por que não pregar a pagãos e samaritanos? 

As profecias anunciavam que o Reino de Deus na terra devia começar pelos 
judeus para difundir-se a todos os povos do mundo. Só depois da graça de 
Pentecostes os apóstolos teriam condições de se espalhar fora de Israel. Se nessa 
primeira missão os apóstolos convertessem samaritanos ou pagãos, criariam sérios 
conflitos com os judeus. Os samaritanos eram uma mescla de judeus e pagãos, 
conseqüência do desmantelamento do reino de Israel por Sargão II, rei da Assíria, 
em 721 a.C. Tornaram-se semipagãos e inimigos dos judeus, que os desprezavam. 
Adoravam o Deus verdadeiro, mas o centro do culto era o templo no monte Garizim 
(cf. Jo 4,20) e não o de Jerusalém, onde não lhes era lícito entrar. Em 128 a.C., 
João Hircano, filho de Simão Macabeu, destruiu o templo de Garizim. Depois da 
ressurreição, Jesus suprimiu a separação de Samaria (cf. At 1,8). 
v. 8-10 - Qual é o ensinamento básico dessas instruções? 

O pregador do Evangelho deverá viver inteiramente desprendido dos bens 
materiais, contentar-se do puro necessário para viver e nunca visar à remuneração 
dos homens. O poder de curas visava provar a sobrenaturalidade da missão. 
v. 10 - Mc 6,8 diz que podem levar bastão e sandálias, enquanto Mateus lhes tira 
tudo. Não é contradição? 

Mateus entende falar de bengala e calçados finos, enquanto Marcos permite o 
que até os mais pobres usavam: cajado de pastores e sandálias rudes. Convém 
lembrar que os evangelistas pretendem transmitir-nos não a palavra material de 
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Jesus, mas o Seu ensinamento substancial, que aqui é o desprendimento total. E 
nisso os dois evangelistas estão de pleno acordo. 
v. 11 - Por que não deviam mudar de casa? 

Para evitar emulação e para não demonstrar descontentamento com os 
hospedeiros, o que comprometeria a missão. 
v. 12 - Que entendiam por paz? Seria ausência de guerra? 

A paz compreendia toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. A paz 
interior é a predisposição a acolher a novidade do Evangelho. 
v. 14 - Que era sacudir o pó dos sapatos? 

Devia sacudir a poeira dos sapatos todo israelita que, de um povoado pagão, 
chegasse na Terra Santa. Gesto de ruptura e sinal simbólico de que a impureza do 
paganismo não entrava em Israel nem se tinha nada em comum com os erros dos 
idólatras. 
 

Lições de vida 
 

Embora Jesus dirija essas instruções primordialmente aos apóstolos, elas 
continuam orientando as disposições interiores de todos os pregadores do 
Evangelho até o fim dos tempos. Primeiro Ele os manda aos lugares mais próximos 
e mais conhecidos, entre os compatriotas, para prepará-los a vôos mais altos no 
futuro (cf. Mt 28,19; Mc 16,15). O que Ele exige fundamentalmente do pregador 
evangélico é o desapego dos bens terrenos. Somente uma missão sem interesses 
materiais, como a de Jesus, pode convencer e mudar os corações. Se o enviado 
cuidar só dos valores mais elevados e dedicar-se exclusivamente aos interesses de 
Deus, Deus cuidará do resto. Jesus mandou os apóstolos sem nada. Até hoje, os 
maiores empreendimentos do cristianismo (Francisco de Assis, Cottolengo, Tereza 
de Calcutá...) começaram com o nada dos bens e com toda a confiança em Deus. 

Se os responsáveis pela Igreja têm o dever de ensinar, aos fiéis cabe a 
obrigação de tornar seus esses ensinamentos, mas não como dons exclusivos e 
pessoais. Devemos transmiti-los aos outros, tornando a corrente ininterrupta. Mais 
se exige de quem mais recebe. A fé compromete. 
 

Oração 
 

Senhor, peço a graça de saber anunciar os ensinamentos do Evangelho, caminho da salvação. Peço o ardor 
missionário dentro dos limites de minha vida humana. 
Ardor que me faça experimentar o prazer de iluminar as 
mentes e afervorar os corações dos outros. Que eu não 
retenha a fé do meu batismo como um bem exclusivo meu, 
mas sinta a necessidade de condividi-lo para que cresça 
em mim e se difunda sem parar. Amém. 
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Mt 10,16-23 

Instruções missionárias (2a parte). Perseguições 
(cf. Mc 13,9-13; Lc 21,12-19; 12,11-12)   

(16) E Jesus continuou Suas instruções com aplicação ao longo de toda a história da 
Igreja a partir de Pentecostes: "Vejam bem que Eu os envio como ovelhas sujeitas a 
inúmeros perigos no meio de lobos. Por isso, sejam prudentes, precavendo-se de 
ciladas, como as serpentes que evitam atritos e confrontos; e sem malícia como as 
pombas, mas também sem ingenuidade, não dando motivo a serem molestados. (17) 
Cuidado com os membros das sinagogas no ambiente onde vivem os cristãos, 
porque procurarão entregar vocês aos tribunais locais e os açoitarão em suas 
sinagogas e na instância superior do sinédrio de Jerusalém. (18) Por Minha causa 
vocês serão levados também aos júris pagãos, presididos por governadores ou 
magistrados romanos, como também por reis judaicos da família de Herodes. Mas 
essa é uma oportunidade para vocês darem testemunho de Mim diante de judeus e 
pagãos. Assim todos ouvirão o Evangelho e não poderão excusar-se, diante do tribunal de Deus, de não terem conhecido a verdade (19) Quando tiverem levado 
vocês a julgamento, não se inquietem pensando no que responder ou como se 
defender. Naquele momento será inspirado a vocês o que deve ser dito, (20) pois, 
como a causa é de Deus, não serão vocês que hão de falar, sim o Espírito Santo 
que falará em vocês (cf. Lc 21,14-15; Mc 13,11; At 6,10). (21) A perseguição não virá 
só de estranhos. O mesmo amor natural do parentesco se converterá em ódio por 
causa de Mim (cf. 10,34-36). O irmão que não crê em Mim entregará às autoridades 
o irmão que abraçou a fé, para ser levado à morte. O pai entregará o filho. Os filhos 
se levantarão contra os pais que tiverem aderido ao Evangelho e os levarão à morte. (22) Vocês serão odiados de todos por causa do Meu nome que vocês trazem. É 
necessário perseverar até o fim no testemunho da fé para ser salvo (cf. 24,13; Lc 
21,1). (23) O Reino de Deus deverá ser implantado na terra no meio de perseguições. 
Todavia, não exponham temerariamente a vida. Quando os perseguirem numa 
cidade, impossibilitando o ministério da Palavra, se não houver razões de caridade 
ou de ofício a exigir o contrário, esquivem-se, fugindo para fundar a Igreja noutra 
cidade (cf. At 8,4; 13,51). Eu lhes garanto: não terminarão de pregar nas cidades de 
Israel antes que o Filho do Homem tenha manifestado a justiça de Deus aos judeus 
rebeldes ao Evangelho e perseguidores da verdade, com a destruição de Jerusalém, 
a abolição da sinagoga e a dispersão dos israelitas pelo mundo (ano 70)". 
 

Questionário 
 v. 16 - De que são símbolo as cobras e as pombas ? 

As cobras são símbolo de prudência e as pombas de simplicidade e 
sinceridade. As cobras evitam confrontos, a não ser que sejam provocadas. Aqui 
Jesus recomenda que todos sejam precavidos, contornando situações difíceis sem 
arriscar temerariamente a vida. As pombas são simples, sem malícia. Jesus 
recomenda que todos sejam francos, sinceros, transmitindo a mensagem evangélica 
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com naturalidade e destemor. Em resumo, "Jesus quer que os apóstolos temperem 
a astúcia da serpente com a simplicidade da pomba" (S. Gregório Magno). 
v. 17 - Os evangelhos sempre dizem "sinédrio". Por que "sinédrios" aqui? 

É uma alusão aos pequenos sinédrios, formados de 23 pessoas, da sinagoga 
de cada cidade ou localidade com ao menos 120 habitantes judeus. Podiam impor a 
pena da flagelação com 39 golpes. Eram tribunais de justiça para as causas que não 
pertenciam à alçada do grande sinédrio, de Jerusalém, de 72 membros. Sinédrio 
significa "assembléia", "igreja". Depois da destruição de Jerusalém (ano 70), os 
pequenos sinédrios adquiriram grande importância. 
v. 23 - A que se refere "até que venha o Filho do Homem"? 

O acontecimento aqui predito realizou-se quando veio sobre Jerusalém a 
destruição, anunciada em Mt 24,2 e Lc 21,20.24, conseqüência da obstinação de 
Israel diante da salvação que Jesus oferecia e do desafio blasfemo que fizeram a Deus: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos!" (Mt 27,25). Outros 
pensam que se trate da vinda de Jesus no fim dos tempos. 
 

Lições de vida 
 
v. 16 - S. João Crisóstomo diz: "É mais grandioso transformar os lobos em ovelhas 
do que matá-los". O mundo é incapaz de compreender os caminhos de Deus. Por 
isso, quem segue Jesus encontrará indiferença, incompreensão, perseguições, 
porque ávida dos bons incomoda a desonestidade. Isso só não acontece quando o 
cristão se mundaniza e deixa de se inconformar com aquilo que atenta contra a fé e 
a moral (cf. Rm 12,2). 

A fragilidade dos cristãos contrasta com a força do mundo. Também Jesus 
deixou-se prender, flagelar, crucificar. Toda vez que o cristianismo se revestiu de 
poder temporal, afastou-se do Modelo original. 
v. 20 - Jesus fala do Pai e do Espírito Santo. É o segundo texto evangélico de 
Mateus sobre a Santíssima Trindade (cf. 3,16-17). 
v. 23 - Com a sua destruição no ano 70, Jerusalém foi cancelada da história divina 
no mundo. 
 

Oração 
 

Senhor, que eu creia na possibilidade de mudar em cordeiros os lobos, com o auxílio da graça. Que nas 
perseguições eu seja o sinal claro do seguimento do 
Mestre. Necessito compreender que bem Deus pode auferir 
do meu sofrimento, dos contratempos e das ingratidões, e 
compreender o ensinamento de Paulo: "É na fraqueza (do 
homem) que se revela totalmente a força de Deus" (cf. 2Cor 
12,9). Ilumine-me o Espírito Santo. Amém. 
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Mt 10,24-31 

Instruções a todos os evangelizadores 
(3ª parte). Não tenham medo 
(cf. Lc 6,40; 12,2-7; Jo 13,16; 15,20)   

(24) Jesus continuou Suas instruções dirigidas a todos os futuros evangelizadores, 
começando com duas metáforas: "O discípulo não está acima do mestre, nem o 
empregado acima do patrão. (25) Ao discípulo, para ser perfeito, basta igualar-se ao 
mestre, sendo tratado como ele, e, ao empregado, igualar-se e ser tratado como o 
patrão. Se ao senhor e chefe da casa, que sou Eu, chamaram de Beelzebul, isto é, 
satanás, chefe dos demônios (cf. 9,34; 12,24; Mc 3,22; Lc 11,15), quanto mais 
chamarão assim aos familiares, que são Meus seguidores! (26) Portanto, não tenham 
medo de acusações falsas, porque não há nada encoberto que não deva tornar-se 
conhecido, nem algo de oculto que não se venha a saber. Quero dizer: a verdade da 
Minha doutrina acabará por se manifestar e triunfar. Então será conhecida de todos 
a virtude de vocês e detestada a injustiça dos perseguidores. (27) O Evangelho que anuncio a vocês reservadamente, neste recanto da terra, e que fica na escuridão 
para os que não o compreendem, preguem-no abertamente diante do mundo todo. E 
o que vocês ouvem ao pé do ouvido, de modo quase confidencial, proclamem-no de 
sobre os telhados ou terraços das casas, em público, de modo que todos possam 
ouvi-lo! (28) Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a 
alma imortal, esse princípio que mantém o homem em relação com o Deus da vida. 
Temam antes aquele que pode fazer perecer alma e corpo no inferno. Que o temor 
do julgamento de Deus desfaça o temor do julgamento humano. Os sofrimentos 
humanos são passageiros; podem, sim, matar o corpo, mas as penas do inferno são 
eternas e, após a ressurreição final, afligirão corpo e alma. (29) Não tenham medo, 
porque a providência do Pai está presente, mesmo nas mais insignificantes coisas e 
acontecimentos. Não se vendem no mercado dois pardais por um asse, moeda 
romana de menor valor? Entretanto, nenhum deles cairá na armadilha sem que o 
Pai o veja. (30) E se falamos de vocês, até os cabelos da cabeça estão contados e 
não escapam ao conhecimento do Pai. (31) Não tenham medo; se Deus não perde de 
vista uma avezinha sem valor, vocês valem bem mais do que muitos pardais!" 
 

Questionário 
 v. 24-31 - Que encorajamentos Jesus está dando aqui? 

Na pregação do Evangelho em ambientes hostis, Jesus apresenta aos 
apóstolos estes motivos de coragem: 1) as perseguições tornam o apóstolo 
semelhante ao Mestre; 2) a verdade que pregarem triunfará e a inocência do 
pregador se evidenciará; 3) os perseguidores são incapazes de destruir a verdadeira 
vida; 4) Deus estará sempre junto do apóstolo; 5) e nos versículos 32-33: Jesus será 
o advogado dos apóstolos no julgamento final. 
v. 25 - Quem era Beelzebul? 
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Era o nome do ídolo da cidade filistéia de Acaron. Etimologicamente (Beel = 
Baal, deus) significa "o senhor (deus) da habitação infernal". Os judeus, único povo 
monoteísta, mudando, por escárnio, a última letra, chamavam-no Beelzebub, que 
quer dizer "o senhor (deus) das moscas". 
v. 28 - Jesus estaria incutindo nos homens o medo de Deus? 

O medo tem duas vertentes. O medo que se tem de um homem contrai o 
coração, enche de insegurança e faz temer o castigo. Diante de Deus muda a 
natureza desse sentimento, que se torna temor de ofender a quem se ama. É um 
temor salutar, como do filho que se abstém de uma travessura por receio de magoar 
os pais. O santo temor de Deus é fruto de afeição e confiança, é o princípio da 
sabedoria (cf. Pr 1,7). Baseia-se na consciência que temos de nossa dependência 
amorosa de Deus e de Sua absoluta supremacia sobre nós, os filhos. É este o temor 
que Jesus vive e ensina. 
v. 29 - Deus quer o nosso sofrimento ? 

Os evangelhos mostram o modo de agir de Deus em termos de sofrimento 
humano. Jesus curou todo tipo de doença que encontrou nas pessoas que O 
buscavam aos milhares. Nenhuma vez sequer deu uma doença a quem quer que 
fosse, mesmo a Seus maiores inimigos. Prova clara de que os males desta vida não 
têm Deus como autor e, sim, são indústria humana, frutos do pecado, do egoísmo, 
do abuso da liberdade e da falta de amor. Mas, embora Deus não crie a doença nem 
a dor, está presente nos filhos que sofrem, dando a força de carregarem a cruz e 
fazendo tudo concorrer para o bem de quem a Ele se entrega (cf. Rm 8,28). 
 

Lições de vida 
 

Para quem ama Cristo até o fundo do coração e sem restrições, constitui uma 
consolação o fato de ser perseguido e até morto, porque assim se torna mais 
semelhante ao Mártir do Calvário. É uma glória imitar tão de perto o Senhor. 
 

Oração 
 

Senhor, somos fracos diante do sofrimento, da doença, da 
morte. Dá impressão que o Senhor é indiferente às dores 
humanas. Muitos até se revoltam atribuindo-as ao Senhor. 
Perdão por tamanha injustiça que lhe fazem, Senhor. Ilumine-lhes a mente para que descubram as causas 
humanas de todos os males que nos afligem. Peço nos 
livre daquelas dores insuportáveis que ameaçam fazer-nos 
sucumbir, ou nos dê a graça ainda maior da força para 
carregarmos a cruz com a dignidade de filhos de Deus. 
Amém. 
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Mt 10,32-33 

Testemunhar 
(cf. Lc 12,8-9)   

(32) Concluo: todo aquele que, com palavras ou atos, der testemunho de Mim 
professando abertamente sua fé diante dos júris humanos, também Eu Me 
declararei por ele, reconhecendo-o como meu diante do júri do Meu Pai que está 
nos céus, e terá parte na Minha herança eterna. (33) Ao contrário, quem me negar 
diante dos homens, também eu o renegarei diante de Meu Pai que está nos céus (cf. 
7,23). 
 
 

Mt 10,34-39 
Jesus motivo de dissensão. Radicalismo 

(cf. Lc 12,51-53; 14,26-27)   
(34) Eu vim implantar o Meu reino de paz (cf. Is 9,5; Lc 2,14) em substituição ao reino 
de satanás e das paixões humanas. Mas como Minha doutrina contradiz a do 
mundo, ela despertará ódios e desavenças, dividindo os povos e mesmo as famílias 
em dois campos: uns comigo, outros contra Mim. Dessa divisão nascerá a discórdia, 
a luta. Não pensem que vim trazer uma paz feita de acomodamento liberal aqui na 
terra. Não vim trazer essa paz, mas luta. (35) De fato, embora contra a Minha 
vontade, vim separar o filho, que aderiu a Mim, de seu pai descrente; separar a filha, 
de sua mãe; a nora, de sua sogra. (36) De sorte que chegarão a ter inimigos entre 
seus próprios familiares (cf. Mq 7,6). E quem quer ser Meu discípulo deve estar 
disposto a sacrificar os afetos mais caros, se entrar em risco a fé. (37) Quem ama e 
respeita pai ou mãe mais do que a Mim, não pode ser Meu discípulo. E quem ama e 
respeita filho ou filha mais do que a Mim, não pode ser Meu discípulo. (38) E quem 
não assume a cruz de sua vida diária com seus naturais e inevitáveis sacrifícios e 
não Me segue, não é digno de ser dos Meus. (39) Quem passa esta vida terrena 
cuidando só de si para gozar e nada mais, perdê-la-á na eternidade. Ao contrário, 
quem coloca sua vida a serviço dos outros até ao sacrifício para seguir-Me mais de 
perto, passará desta para a vida eterna (cf. Mc 8,35; Lc 9,24; 17, 33; Jo 12,25). 
 
 

Mt 10,40-42 
Acolhimento e recompensa 

(cf. Mc 9,41)  
 (40) Pelo princípio da unidade, todos os que crêem em Mim formam um só corpo com 
a Cabeça. Por isso, quem acolhe vocês em casa e lhes ouve a Palavra, é a Mim que 
está recebendo na pessoa de vocês; e quem Me acolhe, está acolhendo Aquele que 
Me enviou. (41) Quem acolhe e ouve um profeta, isto é, alguém que fala em nome de 
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Deus, não por cortesia, mas justamente porque é Meu mensageiro receberá uma 
recompensa como a do mensageiro de Deus; e quem acolhe um justo pelo fato de 
ser virtuoso, terá a recompensa correspondente ao justo. (42) E todo aquele que 
prestar qualquer serviço a um desses humildes e obscuros apóstolos por ser Meu 
discípulo, ainda que seja só para dar-lhe de beber um simples copo de água fresca, 
Eu lhes asseguro que não ficará sem receber sua recompensa porque está 
colaborando com o trabalho do apóstolo. 
 

Questionário 
 v. 34 - Como é que Jesus, o homem da paz, traz, dissensões? 

Quando Jesus nasceu, os anjos O anunciaram como o homem da paz (cf. Lc 
2,14). Embora Ele tenha vindo "para reconduzir à unidade os filhos de Deus 
dispersos" (cf. Jo 11,52), inevitavelmente Ele provoca discórdias em virtude da 
escolha vital que Sua pessoa impõe. Diante dEle, o homem aderirá com amor ou O 
rejeitará e passará a combatê-lO e perseguir os que O seguem. Ele é sempre sinal 
de contradição (cf. Lc 2,34). 
v. 35-36 - Aqui Jesus citou palavras de um profeta. Qual? 

Mq 7,6. 
v. 37 - Jesus não está desvalorizando o amor humano? 

Nunca. Porque foi Deus que estabeleceu o amor para a felicidade e perfeição 
da vida humana. Jesus o enaltece fazendo dele o sinal sensível, o sacramento do 
amor de Deus pelos homens. Pessoas que se amam verdadeiramente já estão 
vivendo uma experiência de Deus (cf. 1Jo 4,16). O amor infectado de egoísmo 
torna-se obstáculo à vida familiar e ao amor de Deus. É necessário purificar o amor 
de toda escória de egoísmo. 
v. 39 - Jesus não está minimizando os bens da vida terrena? 

Não. Porque o próprio Deus colocou o homem no "Jardim do Éden" (cf. Gn 
2,15), Paraíso Terrestre, para que vivesse feliz. Foi o pecado que trouxe o grande 
desarranjo que persiste até hoje. O que Jesus ensina aqui é que, se o homem nesta 
vida só busca os bens da terra, sem aspirações superiores e mais dignas, sem 
disposição de sacrificar-se pelo bem dos outros, perde o sentido da vida e o direito 
ao gozo eterno. Quem faz dos bens deste mundo o fim supremo da vida, perde a 
vida. Só o amor até o sacrifício perpetuará a vida que aqui começa. Quem se dedica 
totalmente a Cristo, torna-se livre para doar-se aos semelhantes. Só quem deu a Deus seu coração recebe-o de volta cheio de amor para doá-lo aos outros. A vida é 
ganha quando é despendida pelos outros. É dando que se recebe. 
v. 40 - Jesus está igualando os apóstolos a Si mesmo? 

Esse pensamento é repetido em 18,5 e Jo 13,20. O embaixador é como se 
fosse aquele que o envia. Deus se oculta na palavra e ação do Seu enviado. A 
igualdade ou identidade aqui não é da pessoa, mas da missão que Jesus confiou. 
v. 41-42 - Que se entende aqui por profeta, por justo e por pequenino? 
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Profeta é toda pessoa que fala em nome de Deus, que ensina a doutrina, a fé. 
Justo é o virtuoso, o observante da lei de Deus. Todos os que Jesus estava 
preparando para serem Seus missionários eram pessoas humildes, por isso 
chamados por Ele pequeninos, em contraposição aos que se julgavam superiores 
aos outros, mas que não aceitavam Jesus. 
 

Lições de vida 
 
v. 32 - Os santos que não sofreram o martírio são honrados com o título de 
confessores porque, com uma vida rica de virtudes heróicas, deram ao mundo um 
testemunho autêntico de fé em Deus e amor ao próximo. Lembremos apenas Tereza 
de Calcutá. 
v. 36 - Os laços de sangue podem tornar-se obstáculo para quem quer seguir Jesus 
mais de perto, quando há incompreensão dos parentes. No tempo das perseguições 
ao cristianismo, muitos convertidos do paganismo foram levados aos tribunais 
pagãos pelos próprios familiares, para serem condenados e mortos. 
v. 37 - Jesus deixou-nos a lição do amor a Deus (primeiro mandamento) acima do 
amor aos pais (quarto mandamento), quando respondeu à queixa da mãe: "Não 
sabiam que devo ocupar-Me dos interesses de Meu Pai acima de quaisquer outros?" 
(cf. Lc 2,49). O amor aos pais não pode antepor-se ao amor a Deus. E os pais 
devem tomar consciência de que os filhos são de Deus, em primeiro lugar. 
v. 38-39 - As exigências de Jesus a Seus seguidores são radicais. Eles devem 
decidir-se por Cristo mesmo à custa dos afetos familiares e da própria vida. Mas o 
morrer por Cristo é um desabrochar para a vida em plenitude, enquanto um meio-
amor arruína essa vida. 
v. 41-42 - Todo bem que fazemos a quem quer que seja tem a sua recompensa. 
Mas, se o fazemos em razão de Jesus Cristo, esse ato se reveste de maior 
merecimento porque, além de ser caridade humana, torna-se também um culto a 
Cristo. 
 

Oração 
 

Senhor, não acho fácil amá-lO mais do que amo aos meus 
entes queridos, ligados a mim por aquele misterioso afeto 
que nasce do sangue. Peço Sua ajuda para chegar a essa perfeição do amor. Dê-me condições de eu ensinar meus 
filhos a amá-lO mais do que a nós. Eu sei que o Senhor não 
desdenha os afetos humanos. O que o senhor quer é 
ordená-los devidamente. Porque, se o senhor é o maior 
amor do mundo, seria uma idolatria não Lhe dar o primeiro 
lugar. Mas ajude-nos, Senhor, a chegarmos a essa 
perfeição do amor que o senhor viveu. Amém. 
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CAPÍTULO 11  
 

Mt 11,1-11 
O Batista 

(cf. Lc 7,18-35)   
(1) Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze apóstolos, partiu dali a 
fim de ensinar e anunciar a Boa-Nova nas outras cidades da Galiléia, de onde eram 
os apóstolos. (2) Ora, João Batista fora encarcerado por Herodes Antipas na prisão 
do castelo de Maqueronte (hoje Makaur, situado num rochedo a leste do mar Morto. 
Podia ser visitado pelos amigos.) Ouvindo falar tanto dos prodígios realizados por 
Jesus, mesmo do fundo da masmorra continuou a cumprir sua missão de precursor 
do Messias, enviando uma delegação de seus discípulos para perguntar oficialmente 
a Jesus: (3) "É o senhor o Messias que deve vir ou devemos esperar por outro?" 
João, embora estranhasse as atitudes humildes de Jesus, estava seguro da 
messianidade dEle (cf. Mt 3,16-17; Jo 1,29-34). Mas os discípulos do precursor duvidavam, por ciúme e porque Jesus se apresentava de maneira tão diferente do 
poderoso Messias que todos esperavam como libertador da dominação romana. 
Agora João lhes proporciona oportunidade de superarem as idéias correntes acerca 
do Messias, vendo as coisas com os próprios olhos. (4) Jesus, que tinha acabado de 
realizar muitas curas, mostrou à delegação do Batista que o que eles acabavam de 
ver era exatamente o que Isaías (cf. 35,1-6; 61,1) vaticinou do Messias. Disse-lhes: 
"Voltem e contem a João o que vocês acabaram de ver e ouvir aqui (cf. Lc 7,21), isto 
é, as obras que segundo Isaías inauguram a era messiânica: (5) os cegos recuperam 
a vista, os aleijados andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem (cf. Is 29,18-
19), os mortos ressuscitam (cf. Lc 7,14-15) e aos pobres é anunciada a Boa-Nova do 
Reino de Deus, o Evangelho. (6) E feliz de quem não perde a confiança em Mim nem 
se abala na fé vendo-Me na humildade, na pobreza, na condenação, ao invés da 
grandeza, da glória e poder de dominação, como esperavam os judeus". (7) A 
multidão que ouviu a pergunta da embaixada do Batista poderia crer que também 
ele estivesse agitado pela dúvida. Para desfazer semelhante suspeita, logo que os 
enviados partiram, começou Jesus a falar de João, enaltecendo seu caráter enérgico 
e intrépido, sua vida austera e penitente, com sua prerrogativa de maior profeta: 
"Que foram ver vocês no deserto? Um homem sem convicções e inconstante como 
caniço agitado pelo vento? (8) Mas que foram ver? Um homem efeminado e vestido 
com roupas de luxo? Mas os que trajam vestes finas estão nos palácios e não no 
deserto. (9) Afinal, para que foram lá? Para ver um profeta? Sim, lhes digo Eu, e mais 
que um profeta. (10) Porque é esse realmente o precursor vaticinado assim por 
Malaquias (cf. 3,1): 'Eu envio Meu mensageiro à Sua frente, ó Messias, para 
preparar-Lhe o caminho de chegar aos homens! (11) Em verdade lhes digo que, entre 
os nascidos de mulher e investidos de especial missão profética (cf. Lc 7,28), não 
surgiu no passado nenhum com missão maior que a do Batista, porque os demais 
anunciaram um Messias futuro, enquanto este O mostrou a dedo aos seus 
contemporâneos. Não obstante, uma pessoa, mesmo sendo a última em dignidade 
na nova condição da graça concedida pela fé no Messias, está num plano superior e 
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acima da mais excelsa missão que existia no Antigo Testamento, mesmo a do 
Batista, porque irá tornar conhecido o Cristo que já veio, dando a posse do que as 
profecias prometiam". 
 

Questionário  
Quantos discípulos João mandou? 

Lc 7,18 diz "dois". 
João duvidou de Jesus? 

No batismo de Jesus, João teve certeza da messianidade do Mestre, porque 
viu o Espírito Santo vir sobre Ele e ouviu a voz do Pai apresentando-O como Filho 
amado (cf. Mt 3,16-17). Logo depois, teve a oportunidade de dar um testemunho 
oficial diante das autoridades religiosas de Jerusalém, afirmando que Jesus daria um batismo no Espírito Santo e que era o "Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo" (Jo 1,29-34), pecado que é a ausência de Deus no coração. Mas os 
discípulos de João duvidavam, por ciúme (cf. 9,14; Jo 3,28) e porque a idéia 
formada era a de um Messias poderoso guerreiro, enquanto Jesus se apresentava 
tão diferente, tão simples e humilde. João então mandou essa delegação para que 
se convencesse da verdade, vendo e ouvindo. 
v. 10 - Que profeta Jesus está citando?  

Ml 3,1. 
v. 11a - Em que o Batista é maior que os grandes homens do passado? 

Aqui Jesus está falando dos profetas do Antigo Testamento. Ora, todos eles 
anunciaram um Messias distante, enquanto 1) o Batista preparou imediatamente o 
povo, através da purificação da consciência, a acolher o Messias; 2) só João O 
apontou a dedo, mostrando ao povo a pessoa física de Jesus; 3) João O batizou e 
deu dEle testemunho pessoal (cf. Jo 1,29-34). 
v. 11b - Em que podemos superar o Batista? 

A maior missão recebida por alguém no Antigo Testamento foi a de João: 
preparar, purificando o coração dos homens, para acolherem o Messias e mostrá-lO 
concretamente. Agora que Jesus veio, o acolhê-lO no coração pela fé e batismo, o 
viver intimamente unido a Ele é uma elevação que faz o homem ser mais do que se 
fosse o maior profeta; é ter a posse do que os antigos tinham como promessa futura. 
Trata-se do mistério da graça que nos torna filhos adotivos de Deus, irmãos do 
Cristo que devemos tornar conhecido, e nos possibilita alimentar-nos de Sua Palavra e do Pão da Eucaristia. É assim que a lei da graça supera a do Sinai, e que o Novo 
supera o Antigo Testamento. 
v. 11 c - Então, que valeu a Redenção para os do Antigo Testamento? 

Realizada a obra da Redenção, a graça de Jesus atingiu e elevou todos os 
que no Antigo Testamento morreram em paz com Deus. Portanto, estendeu-se 
também ao Batista, que, pela grandeza de suas virtudes, se pôs muito acima de nós 
nascidos cristãos. Quando Jesus voltou ao Pai depois de ressuscitado, levou 
Consigo todos os que viveram com Deus desde o início da humanidade, agora 
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redimidos pelo sangue do Senhor e revestidos da graça da filiação divina, perdida no 
primeiro pecado. É o que celebramos na Ascensão do Senhor, que se tornou 
ascensão de todos. 
 

Lições de vida 
 

À pergunta dos emissários de João Batista, Jesus podia responder apenas: 
"Sim, sou o Messias". Ele preferiu buscar nas Escrituras os sinais inequívocos de 
Sua messianidade. Assim, está ensinando que a Palavra de Deus revelada é o 
caminho da fé, é a luz que ilumina os passos de quem procura Cristo. 

Somos venturosos por existirmos depois da Redenção realizada. No Antigo 
Testamento, não teríamos a dita de viver na terra a graça da filiação divina 
recuperada, de conhecer a vida, o pensamento e as palavras do Messias, de nos 
enriquecer dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, na qual o Corpo do 
Senhor é nosso alimento. 
 

Oração 
 

Obrigado, meu Deus, pelos dons especiais concedidos ao 
Batista e pela sua fiel correspondência a eles no espírito de 
penitência, no recolhimento da oração no deserto e no 
ardor de sua palavra convicta. Peço semelhante fidelidade 
às graças a mim concedidas. 
Obrigado, meu Deus, pela obra da Redenção, que nos fez 
sair da perdição e, sem mérito de nossa parte, nos 
recolocou em comunhão com Deus porque Jesus se fez 
nosso irmão e nos devolveu o Pai que havíamos 
abandonado, como filhos pródigos longe da casa paterna. 
Peço reative em mim a chama do apostolado, para que eu 
busque com ardor a recuperação de todos que cruzam o 
caminho de minha vida e não vivem Cristo porque 
desconhecem a graça da Redenção. Amém. 
 
 

Mt 11,12-19 O Reino. A geração incoerente 
(cf. Lc 7,29-35;16,16)   

(12) Desde os dias em que João Batísta começou sua pregação até agora, o Reino 
de Deus na terra se conquista como de assalto, e aqueles que se fazem violência 
com lutas contra as paixões, com renúncias, sacrifícios e audácia na profissão de fé, 
são os que o conquistam. (13) A razão porque o Reino de Deus é objeto de tantos 
esforços está nisto: os profetas e a lei antiga, isto é, todo o Antigo Testamento, 
vaticinaram até João, anunciando um Reino distante (cf. Lc 16,16), enquanto João, o 
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profeta que fecha o Antigo Testamento, o mostrou presente aos olhos de todos. (14) 
Apoiados na profecia de Ml 3,23, vocês dizem que a vinda do Messias será 
precedida pela do profeta Elias, que viveu há nove séculos (cf. 1Rs 17-19; 2Rs 1-2). 
Posso dizer-lhes que essa profecia já se realizou na pessoa de João Batista, que 
veio (cf. 17,2) com o zelo e a virtude do primeiro Elias (cf. Lc 1,17). (15) Se quiserem 
crer em Mim, João Batista é o Elias, não em sentido próprio (cf. Jo 1,21), mas 
figurado, um novo Elias realmente precursor do Messias. (15) Procurem entender 
bem tudo o que lhes digo". (15) "A quem hei de comparar esta gente de hoje? 
Parecem essas crianças que brincam nas praças, imitando cerimônias nupciais ou 
fúnebres. Um grupo sentado toca flauta, como num casamento, convidando os 
outros a dançar, mas estes se recusam. Então os primeiros passam a entoar cantos 
de luto, convidando os companheiros a lamentar como as carpideiras profissionais, 
mas nem assim são correspondidos. (17) Então o grupo que anima a brincadeira se 
queixa da recusa: 'Tocamos flauta, e vocês não dançaram. Cantamos lamentações, 
e vocês não choraram. Se não sai a brincadeira, é porque vocês não querem!' (18) 
Esta geração está se comportando com a mesma leviandade infantil. Vejam só: veio 
João Batista convidando todos à conversão e dando exemplo de austeridade 
pessoal na comida e bebida, e o chamaram de fanático endiabrado. (19) Veio o Filho 
do Homem se adaptando à vida de todos, comendo e bebendo segundo o costume 
do tempo, e não obstante procuram pretextos para não ouvir a Sua doutrina, 
dizendo: 'É um glutão, um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores'. Assim 
aniquilam o plano de Deus sobre si mesmos" (cf. Lc 7,30). Mas, apesar dessa 
recusa acintosa dos fariseus, a sabedoria dos desígnios de Deus, que quis inaugurar 
na terra o Seu Reino por João e Jesus, foi reconhecida justa pelos seus resultados, 
pois tanto a austeridade de João levou os homens à penitência como a bondade de 
Jesus atraiu os pecadores ao Reino de Deus. 
 

Questionário 
 v. 12 - O Reino dos céus sofre violência. Como? 

Não é a violência contra os outros, mas contra si mesmo. Enquanto era "o 
tempo das profecias" (cf. v. 13), a vinda do Reino de Deus na terra, através do 
Messias, se apresentava longe. Agora, porém, João anuncia o Reino presente na 
pessoa do Messias. Conseqüentemente, urge que todos façam violência a si 
próprios confessando seus pecados (cf. 3,6), convertendo-se (cf. 3,8), separando o trigo do joio (cf. 3,12), perdoando (cf. 6,14), amando a Deus mais do que aos pais e 
aos filhos (cf. 10,37), perdendo a mão, o pé e o olho, antes que perder a fé (cf. 18,8-
9), amando o inimigo (cf. Lc 6,27), não julgando (cf. Lc 6,37), renunciando a si 
mesmo e tomando a cruz de cada dia (cf. Lc 9,23), o que significa: mudando o modo 
de pensar e de agir. 
v. 16-17 - Que sentido tem a comparação com as crianças? 

Um grupo de crianças não aceita nenhum tipo de brincadeira. Os fariseus têm 
semelhante atitude: não aderem a João porque chama a uma penitência severa, 
nem a Jesus com Sua doutrina mais suave. Só que as crianças brincam sem 
conseqüência, ao passo que os fariseus rejeitam os meios de salvação propostos 
por João e Jesus. Os chefes judeus não querem desfazer-se da própria auto-
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suficiência. Com a lei de Moisés e o privilégio da descendência de Abraão, não 
necessitam de mais ninguém. Por que se submeter à supérflua penitência de João? 
E por suas concepções messiânicas deformadas, nunca aceitarão Jesus, amigo dos 
pecadores e desrespeitador das tradições. É a obstinação e endurecimento do 
coração. Nada faz crer quem não quer crer. 
v. 19 - Que significa "a sabedoria revelou-se justa por suas obras"? 

É uma das sentenças difíceis da Escritura. Significa: a sabedoria do desígnio 
de Deus, escolhendo inaugurar o Seu Reino na terra por meio dos métodos de João 
e de Jesus, revelou-se acertada e perfeita pelos seus resultados: muita gente aderiu 
à penitência de João e, em seguida, acolheu no coração a mensagem evangélica de 
Jesus. 
 

Lições de vida 
 

Os fariseus tinham sua falsa segurança no fato de serem descendentes de 
Abraão, mas não viviam como filhos de Abraão. Assim, não nos basta ser cristãos, 
ser batizados; é necessário viver como cristão, como batizado. O cristão é sinal vivo 
do contraste com o ambiente onde reina a desordem, porque encontra a oposição 
dos que se dão bem com ela, aniquilando o plano de Deus. 
 

Oração 
 

Senhor, tendo consciência de minhas fraquezas, peço me 
conceda o espírito de renúncia, de sacrifício, de audácia na 
profissão da minha fé, de luta contra as paixões, para que o 
Reino de Deus conquiste inteiramente o meu coração, 
fazendo mudar meu modo de pensar e de agir de acordo 
com as exigências do Evangelho. Livre-me, Senhor, da 
auto-suficiência, da obstinação e endurecimento do 
coração. Que eu não me contente com ser cristão, mas que 
me empenhe em viver como cristão para honrar o meu 
batismo e o nome do meu Deus. Amém. 
 

 
Mt 11,20-24 Cidades impenitentes 

(cf. Lc 10,13-15)  
(25) Jesus oferecia as provas mais convincentes de Sua missão divina predita pelos 
profetas. Começou então a censurar duramente as cidades onde tinha realizado a 
maior parte dos milagres, sem que se convertessem: (21) "Ai de você, cidade de 
Corazin! Ai de você, cidade de Betsaida Júlia! Se em Tiro e Sidônia, pagãs de 
costumes corrompidos, tivessem sido feitos os milagres que vocês do povo eleito 
viram, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, usando cilício, isto é, 
aquela veste grosseira a modo de saco, como nos dias de luto (cf. 2Rs 13,19), e 
derramando cinza na cabeça em sinal de pesar (cf. Jn 3,6). (22) Por isso lhes declaro 
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que Tiro e Sidônia, no julgamento final, terão sentença menos severa que a de 
vocês, desprezadores de tantas graças e luzes! (23) E você, cidade de Cafarnaum (cf. 
4,13), será talvez elevada às culminâncias da glória, como está sonhando? Não. Em 
você choveram os benefícios da pregação do Evangelho e dos milagres. Mas, 
esquecida de tudo, só pensou em crescer nos bens materiais e na glória. Digo-lhe: 
não só não chegará ao que está almejando, mas será rebaixada ao mais completo 
aniquilamento e ignomínia! Sim, se os milagres que você viu se tivessem realizado 
em Sodoma (cf. Gn 13,13; 18,20), essa cidade, pecadora por excelência, existiria 
até hoje (cf. Is 14,23)! (24) Pois bem, Eu lhe afianço que no dia do julgamento final 
Sodoma terá uma sentença menos dura que você!" 
 
 

Mt 11,25-30 
Preferência aos humildes. 

O jugo de Cristo. Unidade Pai e Filho. Coração de Jesus 
 (cf. Lc 10,21-22)  

(25) Jesus, referindo-se aos humildes que ouviram essas imprecações, abriu o coração ao Pai com estas palavras: "Pai, Senhor do céu e da terra, Eu O louvo e 
Lhe agradeço ter estabelecido que, aos que se julgam orgulhosamente sábios e 
entendidos, fiquem encobertos os mistérios do Reino (cf. 13,11) revelados agora aos 
humildes e simples, como são estes discípulos (cf. 10,42) que acolhem Minha 
Palavra e se deixam ensinar por Mim como as crianças pelos pais (cf. Mc 10,15). (26) 
Sim, Pai, muito obrigado, porque com os simples aconteceu como o Senhor queria". (27) E Jesus continuou revelando aos que O ouviam: "Por eterna geração do Pai, Eu 
possuo tudo o que é próprio dEle, como a natureza divina e Suas perfeições 
infinitas. Por isso, sou perfeitamente igual ao Pai. Também como homem recebi dEle 
todo o poder (cf. 28,18; Jo 3,35; 13,3) para instaurar na terra o seu Reino. Ninguém 
conhece perfeitamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece perfeitamente o 
Pai, senão o Filho, pela unidade de natureza de ambos e porque só um intelecto 
divino pode compreender Deus. E só o Filho pode comunicar a quem Ele quiser o 
conhecimento do Pai, por ser o mediador único pelo qual podemos chegar ao Pai". (28) "Venham a Mim, pela fé e pelo amor, todos os que estão cansados e sobre-
carregados pelo peso dos próprios erros, tribulações e pelas interpretações 
arbitrárias e insuportáveis da lei do Sinai (cf. 23,4); venham a Mim, e Eu os aliviarei, 
porque nos Meus ensinamentos e na Minha graça encontrarão o remédio para todos 
os males, juntamente com a paz interior (cf. Is 61,1-3). (29) Tomem com amor para si 
mesmos o suave jugo de Minha doutrina e tornem-se Meus discípulos, aprendendo 
de Mim, que sou manso e humilde de coração. Assim encontrarão descanso para 
sua vida. (30) Pois o jugo dos Meus preceitos é suave, porque procede de um Pai que 
ama Seus filhos e lhes dá a graça de levá-lo com alegria, e o peso dos sacrifícios 
que peço torna-se leve para quem Me ama" (cf. 1Jo 5,3). 
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Questionário  

v. 21 - Situe Corazim e Betsaida. 
Nome que só aparece aqui e em Lc 10,13, Corazim (hoje Khirbet Kerazeh), 

segundo o historiador Eusébio († 340), situa-se 3 km a norte de Cafarnaum (hoje 
Tell Hum). Betsaida (que significa Casa da Pesca, chamada hoje Khirbet el Arag) 
fica na embocadura oriental do rio Jordão, ao norte do lago de Tiberíades, na 
Galaunítide. Herodes Filipe a reedificou no ano 2 a.C. e lhe deu o nome de Betsaida 
Júlia, em homenagem à filha de César Augusto de Roma. Tiro e Sidônia são cidades 
fenícias na costa mediterrânea, célebres pelo comércio florescente, pela opulência e 
soberba. 
v. 23 - Sabe como se cumpriu essa dura profecia? 

Essa sentença é como a do rei de Babilônia em Is 14,13-15. Pela história, 
sabemos que Cafarnaum foi inteiramente destruída por violento terremoto no ano 
665. Jesus, durante Sua vida, tinha feito de Cafarnaum o centro da irradiação 
evangélica e de milagres. Hoje restam da cidade apenas centenas de colunas de 
basalto (pedra preta mais forte que o granito). 
v. 25 - Quem são esses "sábios e entendidos" e que são "estas coisas"? 

Consideravam-se sábios e entendidos os mestres religiosos daquele tempo. 
Pela auto-suficiência e orgulho de seus conhecimentos bíblicos, resistiam 
obstinadamente aos ensinamentos de Jesus. Deus não os excluiu do chamamento à 
fé. Eles é que se fecharam, confiando unicamente em suas idéias. Jesus, aqui, 
mostra que o caminho único para alguém se abrir à Palavra de Deus é a 
simplicidade, o ser pequeno. 

"Estas coisas" são os ensinamentos de Jesus, particularmente os mistérios do 
Reino de Deus (cf. 13,11). "Pequenos" são os apóstolos e os simples do povo. 
v. 27 - Que é esse "tudo"? 

Esse "tudo" indica o que é próprio da essência divina: a natureza de Deus, 
Seus atributos, Suas perfeições infinitas. Também a faculdade de dar a graça do 
conhecimento do Pai. Na Bíblia, o conhecimento não é apenas intelectivo, mas 
supõe íntima familiaridade e amor de posse. 
v. 28 - Que são esses fardos? 

São o peso das próprias falhas, são as aflições da vida, as interpretações 
arbitrárias da lei antiga. "As outras cargas oprimem, a carga de Jesus alivia. As outras têm peso, as de Jesus, asas. Se alguém tira as asas ao pássaro, diminui-lhe 
o peso, mas prende-o à terra. Devolva-lhe o peso das asas, e ele voará" (S. 
Agostinho). 
v. 30 - Que são o jugo e o peso? 
Jugo é a lei, os preceitos que alguém abraça. Peso é a disciplina inerente ao serviço 
de Deus. 
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Lições de vida  
v. 20 - É lamentável o endurecimento do coração diante da doutrina e dos milagres 
de Jesus, suficientes para revelar a origem divina do seu Autor. "O coração do 
insensato é como um cântaro lascado: nada retém da Sabedoria" (cf. Eclo 21,27). A 
ameaça que pesa contra as cidades impenitentes atinge também a pessoa que 
resiste aos apelos de conversão, mandados por Deus diretamente, à consciência, ou 
indiretamente, através de pessoas de bem. Se no milagre não se vê o sinal de Deus, 
ele ao menos deve suscitar inquietações e o desejo de saber quem é Jesus. O 
milagre reforça a fé ou a incredulidade (cf. Jo 12,37). 
v. 25-30 - Esse arroubo do Coração de Jesus é a pérola mais preciosa do 
Evangelho de Mateus. No versículo 25, Jesus atribui ao Pai a revelação de Seu 
mistério pessoal feita aos humildes. No versículo 27, Ele revela que pode dar-nos a 
conhecer os mistérios do Pai. Isso mostra a identidade de natureza do Pai e do 
Filho. "Conhecer" na Escritura é muito mais do que um conhecimento intelectual, 
resultado de reflexões mentais, é uma apropriação amorosa, em que coração, 
vontade e inteligência participam em proporções iguais. Conhecer e amar unificam-
se. Só as pessoas da Trindade se conhecem assim. O que Jesus conhece do Pai 
quer passá-lo adiante para dilatar o Reino de Deus. É Sua missão. 
v. 30 - O jugo das exigências do Evangelho adapta-se bem à condição humana. Não 
fere o homem que vive a dedicação e o amor (cf. 1Jo 5,3). O jugo de Jesus é fonte 
de consolação e paz interior! 
 

Oração  
Senhor, que eu não crie obstáculos às graças e luzes a 
mim concedidas pela liberalidade divina. Uma dessas 
graças singulares é o conhecimento dos mistérios do 
Reino de Deus, que muitos sábios ignoram e que muitos 
grandes do mundo não compreendem. Jesus, eu não 
mereço, mas, porque sei que toda a graça é imerecida, 
ouso pedir me conceda ir crescendo sempre mais no 
conhecimento e amor do Pai. Senhor, que eu saiba praticar 
de coração a lei do amor como jugo suave, e que me seja 
fonte de consolação e paz interior o viver manso e humilde de coração. Que os santos mandamentos sejam asas para 
eu voar seguro no seguimento do Senhor. Amém. 
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CAPÍTULO 12  

 
Mt 12,1-8 

Senhor do sábado 
(cf. Mc 2,23-28; Lc 6,1-5)   

(1) Certos fatos mostram como os mistérios do Reino de Deus ficam escondidos aos 
falsos sábios em razão de sua obstinada oposição a Jesus. Assim, entre a festa da 
Páscoa, depois da qual se iniciava a ceifa, e a de Pentecostes, com a qual se 
encerrava, passou Jesus, em dia de sábado, pela plantação de trigo. Os discípulos, 
com fome, começaram a colher espigas, debulhá-las nas mãos e comer os grãos. (2) 
Como a lei do descanso sabático proibia qualquer trabalho (cf. Ex 34,21), agora, 
contrariados com o que os discípulos faziam, os fariseus se queixaram a Jesus: 
"Veja, Seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no dia santificado". (3) Com 
argumentos irretorquíveis Jesus defendeu os discípulos, demonstrando como a lei admite exceções, quando se trata do bem da pessoa, e como o procedimento deles 
não contraria a Escritura. Respondeu-lhes, pois: "Primeiro: Vocês não leram o que 
fez Davi com seus companheiros (cf. 1Sm 21,2-6), quando chegaram esfomeados 
em Nob, onde se achava o Tabernáculo? (4) Ele entrou na Casa de Deus, recebeu 
do sumo sacerdote Aquimelec os pães da Proposição, que as doze tribos de Israel, 
como homenagem perpétua a Deus, conservavam e renovavam todos os sábados 
diante do Tabernáculo, e os comeram. Ora, nem a Davi nem a seus companheiros 
era lícito comer desses pães da oferenda, mas só aos sacerdotes no recinto sagrado 
(cf. Lv 24,5-9). Se a fome escusou Davi, por que vocês, fariseus, ousam acusar 
meus discípulos, que apanham com as mãos algumas espigas para matar a fome, 
apoiados em Dt 23,25? (5) Segundo: Nunca leram na lei que, em dia de sábado, os 
sacerdotes no Templo infringem o repouso sabático (cf. Nm 28,9) e ficam imunes de 
culpa, obrigados que são a executar certos trabalhos do culto divino, como matar as 
vítimas do sacrifício, esquartejá-las, dispô-las sobre o braseiro etc.? (6) Ora, Eu lhes 
digo, a lei do sábado deverá também ceder diante do Messias, que é maior do que o 
Templo e maior do que o culto, porque nEle habita corporalmente a divindade (cf. Cl 
2,9). (7) Terceiro: Se vocês não se prendessem à materialidade da lei, antes, lhe 
conhecessem o espírito, isto é, o sentido espiritual, então compreenderiam o que 
significa mais vale a compaixão pelos outros do que os sacrifícios do culto sem ela' 
(cf. Os 6,6; Mt 9,13), e não condenariam inocentes. (8) Quarto: Finalmente, saibam 
que o Filho do Homem (cf. 8,20) é senhor do sábado, tem-lhe o domínio e é superior 
a toda lei. Cabe-lhe o direito de interpretar ou até, se o caso exigir, abolir a lei do 
sábado. Se Ele permite a Seus discípulos colher umas espigas, quem terá o direito 
de acusá-los?" 
Proclamar-se maior que o Templo e senhor do sábado, aos ouvidos dos fariseus, 
soava como blasfêmia intolerável de quem se iguala a Deus. 
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Questionário 
 v. 1 - Que lei permitia esse gesto dos discípulos? 

Dt 23,25: "Quando entrares na seara de trigo do teu próximo, poderás colher 
espigas com a mão, mas não usarás a foice ". 
v. 2 - Que é que os fariseus estão condenando nos apóstolos? 

A condenação não se funda no roubo ou no comer, mas, como a lei (cf. Ex 
34,21) proibia qualquer trabalho, como o amanho da terra e as colheitas, para os 
fariseus apanhar umas espigas no sábado era trabalho de colheita, segundo eles 
proibido. Chegaram a elencar 39 espécies de trabalhos ilícitos, até ninharias, como 
dar ou desatar o nó de uma corda, apagar uma lamparina, cozinhar um ovo, levar 
qualquer objeto para fora de casa, fosse ainda um figo seco, salgar comida. Assim 
tornavam a lei um peso insuportável. 
v. 3-4 - Onde se encontra essa passagem de Davi? 
Em 1 Sm 21,2-7 
v. 4 - Que eram os pães da proposição ou oferta? 

Eram 12 pães de trigo, postos sobre uma mesa de ouro diante do tabernáculo 
do Templo, como homenagem perpétua das doze tribos de Israel a Deus, que da 
terra faz brotar o alimento para a vida humana (cf. Ex 25,30; Lv 24,5-9). Renovados 
todos os sábados, eram consumidos só pelos sacerdotes no recinto do Templo. 
v. 5 - Que violação do sábado praticavam os sacerdotes no Templo? 

Coleta das ofertas; limpeza dos vasos sagrados; matar as vítimas dos 
sacrifícios (cf. Nm 28,9), esquartejá-las, dispô-las sobre o braseiro... 
v. 7 - O autor dessa citação bíblica? 

Os 6,6. 
 

Lições de vida 
 

Nesse caso dos discípulos e no de Davi, Jesus nos deixa importante 
ensinamento: uma lei positiva deixa de obrigar quando conflita com a lei natural da 
conservação da vida ou da caridade. (Lei negativa é a que proíbe, como por 
exemplo "não matar".) Mais vale a obra de misericórdia ou o exercício da caridade 
em favor do necessitado, do que o puro rito do culto sem os bons sentimentos do 
coração. 

Para os judeus nada existia maior que o Templo e que o sábado. Jesus, declarando-se maior que o Templo e que o sábado, está se apresentando como 
Deus, o que para os fariseus era uma blasfêmia passível de morte. 

 
Oração 

 
Senhor, que eu aprenda a grande lição da caridade, que 
Deus aprecia mais que o culto; a lição das obras de 
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misericórdia, que já por si mesmas se constituem no mais 
elevado culto a Deus. Que eu saiba santificar o nosso dia 
do Senhor, o domingo, valorizando aquela hora do nosso 
encontro na Eucaristia, destinada a glorificarmos o Pai, a 
abastecermos nossa mente com a Palavra de Deus, a 
fortificarmos a fé na comunhão do Corpo do Senhor 
ressuscitado, a sentirmos o calor da união fraterna dos 
cristãos e a aprendermos sempre mais a doar o melhor de 
nós mesmos. Que a nossa missa seja a grande experiência 
de Deus, que renova nossa alegria de viver. Amém. 

 
 

Mt 12,9-14 
Mão seca. Sentido do dia santificado 

(cf. Mc 3,1-6; Lc 6,6-11)   
(9) Poucos dias depois, Jesus entrou na sinagoga deles em dia de sábado. (10) Estava 
lá um homem com a mão direita atrofiada. Os fariseus, no intuito de O acusarem, 
prevendo outro milagre, perguntaram-Lhe: "É lícito curar alguém em dia de sábado?" 
De acordo com suas interpretações da lei, não era permitido ao médico, num 
sábado, encanar uma perna quebrada nem deitar um medicamento num membro 
ferido. Só abriam exceção em perigo de morte. (11) Jesus replicou-lhes com um 
argumento contundente, mostrando-lhes a contradição consigo mesmos e a 
incoerência da vida: "Quem de vocês, camponeses, se tiver uma só ovelha e esta 
cair num fosso, não a irá procurar e tirar fora, mesmo que seja sábado? (12) Ora, um 
ser humano não vale muito mais que um animal?! Sim, respondo, é lícito no sábado 
não só curar, mas em geral praticar o bem". (13) Então disse com firmeza àquele 
homem: "Estenda a sua mão". Ele a estendeu com naturalidade, porque ela 
imediatamente ficou tão sã quanto a outra. (14) Mas os fariseus, irredutíveis no 
preconceito contra Jesus, não tendo como afirmar que uma palavra é trabalho e 
diante da evidência de que Jesus mostrou-se Senhor do sábado, saíram dali, e, num 
conciliábulo, tramaram um meio de matá-lO, porque Ele revolucionava a 
interpretação da Lei. 
 

Questionário  
v. 9a - Que insinua esse "deles"? 

Quando Mateus escreveu seu Evangelho, a sinagoga não era mais a casa de 
oração dos cristãos. Era só dos judeus não convertidos. 
v. 9b - Qual era a mão atrofiada 

Lc 6,6, "a mão direita". 
v. 12 - Qual o ensinamento de Jesus aqui? 

Ele estabelece a caridade acima da observância formal do dia santificado. 
Mostra que nenhuma lei pode opor-se à realização do bem em qualquer 
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circunstância. Haviam-Lhe perguntado se é lícito "curar" no dia santo. Jesus 
responde que não só é permitido curar, mas que se deve fazer o bem, em geral. 
Assim, a dureza formalista da lei deve ser substituída por um critério mais humano. 
Jesus é o mais humano de todos os homens. 
v. 14 - Mostre a incoerência dos inimigos de Jesus. 

É clara. Pretendiam proibir-Lhe fazer um bem com uma palavra e permitiam-
se usar da palavra para tramar-Lhe a morte criminosa, mesmo sendo no dia que 
diziam santificado. 
 

Lições de vida 
 

Jesus só entende a lei em bem do homem e não o homem para a lei. Quem 
resiste à verdade conhecida, cria aversão à pessoa de Jesus e cega os olhos do 
coração. 
 

Oração 
 

Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca passou 
indiferente diante de qualquer ser humano sofrendo. Sei 
que Deus não é responsável pela dor humana e revela 
extrema sensibilidade por tudo que perturbe a felicidade do 
homem. Necessito pedir a graça de sempre ver como meus 
os sofrimentos alheios, carisma esse que enriqueceu toda 
a vida de S. Vicente de Paulo e Tereza de Calcutá. Amoleça 
meu coração, Senhor, para que seja semelhante ao Seu. 
Amém. 
 
 

Mt 12,15-21 
Jesus, servo de Deus 

  
(15) Ao saber dessa maquinação de morte, Jesus quis evitar novos choques com 
eles, porque Sua hora de morrer ainda não havia chegado, e retirou-se para as 
bandas do lago de Genesaré (cf. Mc 3,7). Seguiu-O uma multidão, levando também doentes. Ele, como sempre cheio de comiseração, curou a todos, (16) proibindo-os de 
divulgarem o autor do milagre, para não provocar maior ódio dos inimigos.(17) O 
procedimento manso e humilde de Jesus, em franco contraste com a soberba e 
arrogância dos fariseus, confirma a predição do profeta Isaías (cf. 42,1-4) retratando 
o Messias como servo de Javé: (18) "Eis o Meu servo querido (cf. FI 2,7) que escolhi 
para Messias, o Meu amado no qual Meu coração se compraz plenamente (cf. 3,17). 
Farei repousar sobre Ele o Meu Espírito, e Ele anunciará às nações pagãs a 
verdade e a lei do Evangelho que justifica. (19) Não provocará conflitos nem litigará, e 
não fará discursos nas praças procurando o aplauso público. (20) Não acabará de 
quebrar quem está por terra como um galho partido (cf. Ez 33,11) nem apagará um 
resto de esperança de um ânimo desfalecido como a chama bruxuleante de uma 
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lanterna, até levar a cabo Sua missão de fazer triunfar a verdade e justiça da nova 
lei, para o reconhecimento da soberania de Deus em todos os povos. (21) Em Seu 
nome e em Sua obra redentora, depositarão as nações pagãs a esperança 
messiânica da salvação rejeitada por Israel". 
 

Questionário 
 v. 18 - Três vezes se fala do "servo" ou "Filho no qual o Pai se compraz". Esta é a 
segunda. Onde estão as outras duas? 

No batismo de Jesus (cf. Mt 3,17) e na Transfiguração (cf. Mt 17,5). 
v. 20 - Qual o sentido de "caniço rachado" e "pavio como chama bruxuleante"? 

São imagem da fraqueza humana. Representam aqui toda pessoa caída no 
erro, mas na qual ainda há uma esperança, mesmo tênue, de recuperação. 
 

Lições de vida 
 

Jesus retirou-se para longe dos que não O queriam. Deus respeita 
infinitamente a liberdade humana. Muitas vezes é obrigado a afastar-se de quem O 
rejeita, mas sempre deixa aberto o caminho de volta. 

Jesus curou a todos. Mesmo aborrecido e contrariado, nunca deixa de 
atender a quem O procura. Exemplo para que não deixemos o engajamento em 
trabalhos apostólicos, mesmo nos desentendimentos. 

Deus, em Sua misericórdia, está sempre pronto a erguer um galho caído ou 
uma chama quase extinta, desde que veja uma centelha de boa vontade no sentido 
de se recuperar. 
 

Oração 
 

Como o profeta Isaías escreveu do Messias, Senhor Jesus, 
faça repousar sobre mim também o Espírito Santo, para 
que eu me disponha a anunciar a verdade sem provocar 
conflitos, sem procurar aplausos dos homens. Que eu sinta 
o prazer de reerguer do chão o galho caído e reativar a 
chama de esperança que ameaça apagar. Infunda em mim 
tal grau de doçura que eu saiba amar também as pessoas de caráter difícil, aprendendo do Senhor a ser manso e 
humilde de coração. Amém. 
 
 

Mt 12,22-30 
Um possesso 

(cf. Mc 3,22-27; Lc 11,14-23)  (22) Apresentaram-Lhe depois um cego e mudo, conseqüência de possessão 
diabólica. Jesus curou-o, de modo que ele falava e via normalmente. (23) De toda a 
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multidão, dominada pelo impacto diante de milagre tão singular, irrompeu um grito 
de fé: "Não será este o Messias, filho de Davi, prometido por Deus?" (24) Mas os 
fariseus, ouvindo isso, deram-se pressa em sufocar com uma calúnia o entusiasmo 
popular. Impossibilitados de negarem o fato presenciado, tentaram desacreditar 
Jesus acusando-O de demonismo, com estas palavras: "Este homem expulsa 
demônios pelo poder de Beelzebul, chefe dos próprios demônios" (cf. 9,34; 10,25). (25) Jesus leu-lhes o pensamento e mostrou a falsidade da acusação com esta 
parábola: "Todo reino dividido entre si mesmo arruina-se. Como toda cidade ou 
família dividida contra si mesma, não ficará de pé. (26) Ora, se satanás expulsa 
satanás, devemos afirmar que ele está promovendo a destruição de seu próprio 
reino pela discórdia interna, uma vez que expulsa seus próprios aliados. Como 
subsistirá esse reino? (27) E se Eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, por 
virtude de quem os expulsam esses discípulos de vocês, que são exorcistas? Se 
vocês reconhecem o poder de Deus atuando nesses seus discípulos, por qual razão 
vocês o negam em Mim? Por isso, eles serão juizes de vocês, tornando a todos 
patente a injusta parcialidade que estão usando Comigo. (28) Agora, se Eu expulso 
os demônios por virtude do Espírito de Deus, então o bom senso diz que, de um 
lado, o reino do demônio está sendo dissolvido e, de outro lado, chegou até vocês 
de surpresa o Reino de Deus, em sua fase inicial, cujo fundador sou Eu, mais forte 
que o forte por excelência, isto é, o demônio, que Eu posso expulsar com uma 
Palavra. (29) Ou, por outra parábola, como pode alguém (Eu) entrar em casa de um 
homem forte (o demônio) e saquear-lhe os bens sem primeiro subjugá-lo? Ora, se 
Eu entro livremente no domínio de satanás e lhe arranco sua presa, isto é, os 
homens que ele escravizou desde o início, é sinal claro de que o reinado do 
demônio foi superado, embora ainda não definitivamente (cf. Hb 2,14-15), e 
substituído pelo de Deus, que irá restringindo progressivamente a ação diabólica. (30) 
Nesta luta pela extensão do Reino de Deus, não há meio-termo: quem não está 
Comigo, está contra Mim; quem não junta Comigo, dispersa as forças e prejudica a 
empresa". 
 

Questionário 
 v. 23 - Que entendiam por "o filho de Davi"? 

Pelo profeta Nata (cf. 1Cr 17,11-14), Deus prometeu a Davi: "Um de teus 
filhos me construirá uma casa, e eu darei firmeza a seu trono para sempre". Esse filho de Davi sempre foi visto como o Messias, que devia implantar no mundo o 
Reino de Deus (cf. Mc 12,35-37). 
v. 24 - Para Beelzebul, ver 9,34 e 10,25. 
v. 27 - Uma idéia sobre exorcismo. 

Os povos pagãos e Israel viam nas doenças a obra e até mesmo a presença 
do demônio. Daí a origem do exorcismo, que consistia em libertar desse mal a 
pessoa, invocando o poder divino. Essa prática adquiriu legitimidade e caráter sacro. 
Mas só Jesus expulsa o demônio com uma simples palavra de ordem. Esse poder, 
Ele o passou aos apóstolos (cf. Mc 3,15; Lc 10,17). Há manifestações patológicas: 
epilepsia, mudez, cegueira, doenças psíquicas, desequilíbrios mentais com 
aparência de possessão diabólica. O tratamento delas depende da ciência médica. 
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Por isso as autoridades eclesiásticas são cautelosas em permitir o exorcismo. Na 
possessão real, o demônio usa das faculdades da pessoa (palavras, gestos, 
atitudes), que perde o controle de si mesma. Existe a obsessão diabólica quando o 
demônio, não podendo utilizar para seus fins as faculdades da pessoa, a molesta de 
fora: pode agarrar o indivíduo, derrubá-lo, ameaçar sufocá-lo, tirá-lo da cama, 
atormentá-lo com ruídos perturbadores, como aconteceu com o santo Cura D'Ars. 
Depois da ressurreição de Jesus, diminuiu a influência diabólica entre os cristãos. O 
sacerdote pode exorcizar de forma privada, não oficial, principalmente porque o 
demônio atua sem cessar, não tanto em casos de possessão ou obsessão, mas 
para tumultuar a vida humana, disseminar discórdias, incompatibilizar casais... O 
exorcismo solene só pode ser praticado com autorização do bispo. 
v. 29 - Jesus está evocando aqui dois versículos de Is 49. Encontre-os. 

Is 49,24-25. 
v. 30 - "Quem não está a Meu favor, está contra Mim" não contradiz "Quem não é 
contra nós, está a nosso favor"? (cf. Mc 9,40). 

Para ver que não há contradição, basta examinar o contexto e não só os 
textos. Em Mateus, os fariseus acabam de presenciar um exorcismo, uma expulsão 
do demônio. Em vez de reconhecer que Jesus agiu por virtude do Espírito Santo, 
negam o fato evidente, atribuindo-o maldosamente à força do demônio; pensamento 
irrazoável, porque seria o demônio contra si mesmo. E um pecado contra o Espírito 
Santo; não tem perdão porque se trata da negação consciente da verdade e, 
portanto, da recusa do próprio perdão. Jesus quer dizer: "Quem, como os fariseus e 
saduceus, Me acompanha e não se põe a Meu favor, está contra Mim". Em Marcos, 
Jesus fala de quem não O acompanha de perto, mas já tem fé nEle e no Seu poder 
sobrenatural; essa pessoa não é contra e sim a favor de Jesus. 
 

Lições de vida 
 

Na tentação (cf. Mt 4,8-9; Lc 4,5-6) o demônio apontou "todos os reinos da 
terra" como próprios, dizendo: "Posso dá-los a quem eu quiser". Agora é Jesus que 
garante: "Chegou a vocês o Reino de Deus". Satanás mantém no mundo um antigo 
governo, em que tudo tem de servir ao mal. Jesus reintroduziu na terra o espaço 
para o Reino de Deus, que terá o triunfo final porque, diante do poder de Sua 
palavra, os demônios fogem. 

"Quem não está Comigo, está contra Mim." Perante Jesus não há indiferença ou posição neutra: aderimos a Ele ou aumentamos as fileiras de Seus adversários. 
Ou com Jesus ou com o demônio. 
 

Oração 
 

Que tranqüilidade experimento, Senhor, vendo que uma 
Sua palavra afugenta o maligno. Confio nela, Senhor. 
Glória ao Pai, que "nos livrou do poder das trevas, e 
transferiu-nos para o Reino de Seu Filho muito amado, no 
qual temos a redenção e a remissão dos pecados" (cf. Lc 
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22,53; Cl 1,13). Senhor, necessito de mais convicção para 
não me omitir diante dessa luta entre Deus e o maligno. 
Apesar de o demônio não ser o mais forte, o mundo lhe 
abre espaço imenso, chegando a dar impressão de que o 
mal leva a melhor. Mas sabemos, Senhor, que a vitória final 
será do Cordeiro que o mundo imolou e Cujo sangue nos 
lavou. Tire-nos o medo, o acanhamento, e torne-nos mais 
aguerridos na implantação do Seu Reino no mundo. Amém. 

 
 

Mt 12,31-32 
Pecado irremissível 

(cf. Mc 3,28-30; Lc 12,10;6,43-45)  
 (31) Por isso lhes digo: todo pecado e toda injúria que uma pessoa praticar terá 
perdão. Mas injuriar o Espírito Santo, isto é, negar obstinadamente a verdade 
manifestada à luz do dia por Deus, como isso de atribuir ao demônio as obras divinas, igualando o Espírito Santo que age em Mim ao espírito maligno — 
dificilmente será perdoado. Isso não por limitação do poder da misericórdia divina, 
mas porque esse pecado encerra uma maldade intrínseca sem limites: da luz faz 
trevas e de Deus faz um demônio. Quem comete esse pecado não quer reconhecer 
seu erro nem tem as disposições necessárias para o perdão. (32) Quem falar contra 
Mim, o Filho do Homem, com as limitações humanas, mas com o poder de perdoar e 
de ser juiz no fim dos tempos, injuriando-Me por preconceito ou ignorância, 
considerando-Me apenas igual aos outros não obstante Minhas obras prodigiosas, e 
perdendo a fé em Mim em vista das humilhações e fraquezas humanas a que Me 
verá sujeito no sofrimento, por essas circunstâncias atenuantes facilmente será 
perdoado (cf. Lc 23,34). Mas quem injuria o Espírito Santo está dirigindo seu ódio 
contra Deus diretamente e afasta-se das condições de ser perdoado nesta vida ou 
na vindoura. 
 

Mt 12,33-37 
A árvore boa e a má 

(cf. Lc 6,43-45)   
(33) Suponham uma árvore boa. Ela produz frutas boas. A árvore má dá frutas que 
não prestam. Portanto, é pelas suas frutas que se conhece a árvore (cf. 7,17-19). Se 
os frutos produzidos por Mim são bons, como curar os enfermos, expulsar o 
demônio, ressuscitar mortos, implantar o Reino de Deus... é sinal que sou árvore 
boa, que vocês vêem, mas não querem reconhecer e dizem que é o demônio. (34) 
Raça de víboras! (cf. 3,7) Como podem dizer coisas boas, se são tão perversos? 
Pois a boca fala do que está cheio o coração. (35) O homem bom tira coisas boas do 
depósito do seu coração. O homem mau tira o mal do seu depósito de coisas más 
enraizadas no seu interior. (36) Garanto-lhes que no dia do julgamento os homens 
prestarão contas de qualquer palavra de efeito negativo que disserem. Então, que 
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contas serão exigidas das injúrias dos fariseus?! (37) Pois pelas palavras que saem 
de sua boca é que você será julgado inocente ou culpado. 
 

Questionário 
 
v. 31a - Em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? 

É negar a verdade conhecida como tal ou atribuir obstinadamente ao demônio 
as obras do Messias, praticadas claramente por virtude do Espírito Santo. Quem não 
reconhece o Messias nas humildes aparências de um homem como Jesus, que Se 
igualou a nós, é desculpável. Mas quem acintosamente nega a presença de Deus na 
expulsão dos demônios, na ressurreição de mortos e no perdão dos pecados é 
indesculpável, porque a pessoa teima em negar Deus que se revela. 
v. 31b - Deus não quer perdoar esse pecado? 

É o homem que não quer o perdão, porque não se rende à verdade; não quer 
arrepender-se de um erro evidente, no qual se obstina. E o arrependimento, ou seja, 
o reconhecimento do erro, é condição indispensável para o perdão. Então, a 
imperdoabilidade vem da falta de disposição subjetiva do homem e nunca da parte 
de Deus, que sempre perdoa o arrependido. 

Dos fariseus que se posicionaram abertamente avessos a Jesus, cometendo 
esse pecado contra o Espírito Santo, muitos se converteram pela pregação dos 
apóstolos após Pentecostes (cf. At 15,5). Por isso, o Pe. Marco M. Sales, OP, 
professor no Colégio Angélico de Roma, traduz a frase "não será perdoado" assim: 
"dificilmente será perdoado", porque "não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Igreja não possa perdoar" (Catecismo da Igreja Católica, 982). Assim 
outros grandes biblistas. S. João Crisóstomo escreve: "Diz-se que nunca se perdoa 
quando mais dificilmente se perdoa". Aliás é bíblico: "Se confessarmos nossos 
pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de TODA 
iniqüidade (cf. 1Jo 1,9). 
v. 32a - Conhece palavras más ditas contra o Filho do Homem? 

Chamaram-nO por desprezo "filho do carpinteiro" (cf. Mt 13,55), "samaritano" 
(pagão) (cf. Jo 8,48), "endemoninhado" (cf. Mt 9,34; Jo 7,20), "comilão, beberrão, 
amigo dos publicanos e pecadores" (cf. Mt 9,11; 11,19), "violador do sábado" (cf. Mt 
12,2; Jo 5,18) e "desprezador das tradições" (cf. Mt 15,2). Isso diziam criticando 
Jesus como homem. Esse pecado, fruto de preconceitos, tem perdão fácil. 
v. 32b - Que quer dizer "nem no mundo vindouro" ou "nem na vida futura " ? 

Para muitos, é força de expressão que significa "nunca". Para outros, ela dá a 
entender que depois da morte existe a possibilidade de expiar pecados dos quais 
não nos purificamos bem na vida presente. O Ap 21,27 revela que no céu, ou como 
ele o chama, na "Cidade Santa", "jamais entrará algo de impuro". Como quase todos 
nós morreremos com algo de impuro, Deus estabeleceu o processo de purificação 
final que denominamos Purgatório, para que nos purguemos de toda impureza da 
qual não fizemos suficiente penitência no mundo. S. Paulo ensina que Deus nos 
quer "conformes à imagem de Seu Filho" (cf. Rm 8,28). Se não chegamos a essa 
conformidade na terra, o Purgatório a completará. A legitimidade da oração pelos 
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mortos é garantida pelo 2Mc 12,38-46, relatando o sacrifício expiatório oferecido em 
Jerusalém pelos mortos. 
 

Lições de vida 
 

Possuímos no coração um armazenamento de apegos, intenções e 
propósitos que podem ser bons, preciosos, ou maus e sem valor. É estreita a 
relação entre a fala da língua e o caráter da pessoa. A palavra nos desvenda por 
dentro, porque revela o que temos de mais íntimo. Jesus chama "bem-aventurados os limpos de coração" (cf. Mt 5,8). E S. Tiago escreve: "Se alguém não cair por 
palavra, este é um homem perfeito " (Tg 3,2). 
 

Oração 
 

Senhor, purifique meu íntimo para que do meu coração só 
brotem sentimentos puros e nunca os maldosos; minha 
mente só cultive pensamentos claros e nunca os 
tenebrosos; de minha língua só partam palavras sensatas e 
nunca as malévolas; minha vontade só queira o que é 
construtivo e nunca prejudique quem quer que seja; que eu 
sempre reconheça a verdade, mesmo que ela deponha 
contra mim; e minhas atitudes só dignifiquem o meu 
Senhor, fazendo juz à minha condição de imagem de Deus. 
Amém. 
 

 
Mt 12,38-42 

O sinal de Jonas 
(cf. Mc 8,11-12; Lc 11,29-32)  

 (38) Então os escribas (professores da lei) e os fariseus fizeram-Lhe um pedido 
insidioso (cf. Lc 11,16; Jo 6,30), aparentando disposição para crer na messianidade 
de Jesus, com a condição de Ele se sujeitar à vontade deles, fazendo um milagre 
sob medida, um portento no céu (cf. Lc 11,16), no lugar e momento por eles 
estabelecido. Por exemplo, fazer o sol parar, como Josué (cf. Js 10,12-13) ou 
aparecer um carro de fogo, como o de Elias (cf. 2Rs 2,11), causando em todos forte 
impacto, pois os milagres presenciados até então não os haviam convencido. 
Interpelaram-nO, pois: "Mestre, para que creiamos na legitimidade de Sua missão, 
queremos vê-lO realizar um prodígio no céu". (39) Jesus, que não faz milagres para 
satisfazer curiosidade ou despertar admiração estéril, mas só para socorrer a 
miséria alheia e levar os homens à fé em Deus, respondeu-lhes: "Uma raça infiel, 
como esta, e adúltera, desde que rompeu seu pacto de Aliança com Deus, pede um 
prodígio como prova. Não lhe será concedido. Todavia, num futuro próximo, Deus 
dará o sinal mais portentoso e decisivo que se possa imaginar, prefigurado já pelo 
profeta Jonas (cf. Mt 16,4). (40) Pois assim como Jonas (cf. Jn 2,1) saiu vivo de 
dentro de um monstro marinho, onde esteve parte de três dias e noites, assim o 
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Filho do Homem estará três dias e noites no interior da terra para em seguida 
ressuscitar, como prova decisiva do caráter divino de Sua pessoa e missão. (41) Os 
ninivitas hão de levantar-se no dia do julgamento final contra essa raça, para 
condená-la, porque apesar de serem pagãos e Jonas estrangeiro, creram na 
pregação dele, que anunciava a próxima destruição da cidade, e fizeram penitência 
de seus pecados. E aqui está alguém maior que Jonas, mais do que profeta, porque 
é o Filho de Deus, anunciando o novo Reino e fazendo milagres que confirmam Sua 
Palavra. E vocês não crêem nEle! (42) A rainha de Sabá há de levantar-se no dia do 
julgamento final contra essa raça e a condenará, porque fez longa viagem lá dos 
confins da Arábia meridional para ouvir a sabedoria de Salomão, um mortal. E aqui 
está quem é mais que Salomão porque traz em Sua Palavra a sabedoria do próprio 
Deus! E vocês O rejeitam!" 
 

Questionário 
 v. 38 - Que intenção tinham esses fariseus? Que tipo de sinal queriam ? 

Mal intencionados, fingiam o desejo de crer. Propuseram um sinal prodigioso, 
à semelhança do de Josué, que fez o sol parar (cf. Js 10,12-13), ou de Elias, que 
subiu ao céu num carro de fogo (cf. 2Rs 2,11), porque os milagres que Jesus havia 
realizado aos olhos deles, curando com uma palavra doenças incuráveis e fazendo 
mortos reviver, de nada lhes serviram. O pedido deles não nasce do desejo da 
verdade, mas do estado de incredulidade preconcebida. 
v. 39 - Que significa "geração adúltera?" 

O adultério é pecado de infidelidade matrimonial, é trair o pacto de amor 
sagrado. A Aliança de Deus com o povo de Israel é vista na Bíblia como um 
casamento, uma consagração nupcial. A rejeição a Jesus é trair esse juramento de 
amor a Deus, um grave adultério do enlace mais sagrado, como era adultério a 
adoração de falsos deuses. 
v. 40a - Jonas e Jesus estiveram três dias e três noites no peixe e na sepultura? 

Pode significar um dia inteiro e parte de outros dois. É que a parte de um dia 
era contada como um dia inteiro. Jesus esteve "três dias e três noites no seio da 
terra". É frase feita no uso popular. Quando diziam "três dias", ajuntavam "e três 
noites". Modo de falar tomando a parte pelo todo ou indicando uma duração 
aproximativa. Sabemos que Jesus ficou sepultado parte final da sexta-feira (primeiro 
dia), todo o dia de sábado (segundo dia) e do pôr-do-sol no sábado à madrugada do domingo (terceiro dia). Marcos omite Jonas porque os ex-pagãos de Roma, para 
quem escreve, teriam dificuldade de entender. Jonas viveu 750 anos antes de 
Cristo. 
v. 40b - Os fariseus entenderam que Jesus falava da ressurreição? 

Entenderam tão bem, que disseram a Pilatos: "Esse impostor afirmou 
enquanto vivia: depois de três dias ressurgirei" (cf. 27,63). 
v. 41 - Que conversão foi a dos ninivitas pagãos? 

Fizeram penitência de seus pecados e passaram a crer no único Deus 
verdadeiro, o Deus de Jonas (cf. Jn 3,9-10). Nínive é capital da Assíria, hoje Iraque. 
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v. 42 - Quanto viajou essa rainha? 
Sabá ficava no extremo sul da Arábia e do mar Vermelho, correspondente 

hoje ao lêmen. Portanto, viajou cerca de 2 mil quilômetros. 
 

Lições de vida 
 

Jesus se declara "maior que Jonas", "maior que Salomão", "maior que o 
Templo" (cf. 12,6) e "senhor do sábado" (cf. 12,8). Supera Jonas na pregação da 
penitência e conversão. Supera Salomão como mestre da vida. Mais que no Templo, 
mora nEle a plenitude da divindade. Como "senhor do sábado", está investido da 
mesma autoridade de Deus. 

Jesus não faz milagres para despertar admiração (cf. 4,6). Nem a 
ressurreição de Jesus convenceu Seus adversários (cf. Mt 28,11-13). O milagre 
convence uns e endurece os que resistem aos apelos da Palavra de Deus e aos 
toques da graça. Os maiores milagres do amor de Jesus foram assumir a cruz e 
morte em nosso lugar, perdoar aos Seus inimigos e ressuscitar. 
 

Oração 
 

Senhor, maior que Jonas, que Salomão, que o Templo, que 
o sábado, Sua ressurreição pelo Seu próprio poder é a 
base de nossa fé cristã e a mais segura esperança de 
nossa própria futura glorificação, porque no batismo 
somos inseridos no mistério pascal de Sua vida, morte e 
ressurreição. Peço a graça de viver alegremente essa 
minha realidade nova. Que minha vida testemunhe essa 
condição de filho de Deus, sem necessidade de milagres. 
Só aumente-nos a fé, Senhor. 
 
 

Mt 12,43-45 
Recaída 

(cf. Lc 11,24-26)   
(43) As condições de vocês, recusando crer no Filho do Homem e aceitá-lO, tornar-
se-ão cada vez piores. Porque, quando o demônio é obrigado a sair de alguém em 
que se havia instalado, anda por lugares desertos em busca de nova habitação, mas 
não a encontra, porque ele prefere habitar os homens. Então resolve: (44) "Vou voltar 
para a casa de onde fui expulso". Volta e encontra a casa desocupada, sem que 
ninguém a guarde, varrida e arrumada, muito conveniente para ele. (45) Para garantir 
a posse, vai chamar, em ajuda, uma porção de companheiros piores ainda e faz um 
supremo esforço para apoderar-se dela. Entram e fixam ali a sua morada, de tal 
forma que a última situação desse homem vem a ser pior que a primeira. É isso que 
vai acontecer a esta geração perversa. 
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Mt 12,46-50 

Parentesco espiritual 
(cf. Mc 3,31-35; Lc 8,19-21)   

(46) Enquanto Jesus ainda falava na casa, onde se achava rodeado de uma multidão, 
chegaram Sua mãe e Seus parentes próximos, procurando falar-Lhe. (47) Disse-Lhe 
alguém: "Veja, Sua mãe e Seus irmãos estão lá fora e querem falar-Lhe". (48) Ele 
respondeu: "Quem é Minha mãe e quem são Meus irmãos?" (49) E estendendo a 
mão para Seus discípulos em geral, disse: "Aqui estão Minha mãe e Meus irmãos. (50) Porque todo aquele que fizer a vontade de Meu Pai que está nos céus, esse é 
para Mim irmão, irmã e mãe, Minha nova família". 
 

Questionário 
 v. 44 - Na mente de Jesus, quem é essa casa de onde o demônio sai e entra? 

É Israel. O demônio primeiro foi sendo posto fora pelas intervenções de Deus na história do Seu povo, como quando lhe deu a lei do Sinai, pelos profetas que o 
libertaram da idolatria, por João Batista e principalmente por Jesus e pelos 
apóstolos. Mas Israel, recusando reconhecer o Salvador, recaiu sob o domínio de 
satanás. A casa é também a pessoa que, de convertida, torna a romper com Deus. 
v. 45 - O último estado de Israel ficou mesmo pior que o primeiro ? 

A destruição de Jerusalém no ano 70 e a dispersão dos judeus pelo mundo, 
com a perda de seu chão pátrio, foram os primeiros efeitos do novo domínio sobre 
eles, sem falar na obstinação com que negam o Salvador, caindo num estado sete 
vezes pior que o primeiro. 
v. 46 - Como sabemos que os chamados irmãos de Jesus eram seus parentes? 

A Bíblia ecumênica (de católicos e protestantes) em Mt 12,46, nota, diz: "A 
palavra irmãos pode designar tanto os filhos da mesma mãe, como os parentes 
próximos". É que a língua hebraica (aramaica) não tem as palavras primo, sobrinho, 
tio e neto. Todos esses consangüíneos eram chamados irmãos. Assim, na escrita 
original, Abraão chama seu sobrinho Lot de irmão (cf. Gn 12,15). Primos são 
chamados irmãos em 1Cr 23,21-22; neto chamado irmão em Gn 11,31. Conforme Mt 
13,55, os chamados irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas. Ora, Tiago 
e José eram filhos de Cleófas (ou Clopas) e da segunda Maria que ficou ao pé da 
cruz (cf. Jo 19,25), pois Mt 27,56 esclarece que ela é mãe de Tiago e José. Judas 
apresenta-se em sua carta (cf. Jd 1,1) como "servo de Jesus Cristo e irmão de 
Tiago". Só de Simão não consta quais foram os pais. Se Jesus tivesse algum irmão 
de sangue, não teria confiado Sua mãe aos cuidados de João, filho de Salomé e 
Zebedeu (cf. Mc 1,19). Conclui-se: esses "irmãos" de Jesus eram parentes, uns por 
parte de Maria, outros de José. Só a Jesus o Evangelho chama "o filho de Maria" (cf. 
Mc 6,3). 
v. 50 - Que ensinou Jesus aqui? 
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Uma das mais sublimes lições do Evangelho: os laços do parentesco 
espiritual que une a Jesus quem O ama e cumpre a vontade do Pai são mais 
estreitos e profundos do que os do parentesco do sangue (cf. Lc 1,28.30.38.43; Jo 
2,5). 
 

Lições de vida 
 

Ao dizer que os espíritos malignos andam por lugares áridos, Jesus está Se 
adaptando à mentalidade dos homens de Seu tempo, segundo os quais os lugares 
desertos e as ruínas eram habitação do demônio (cf. 8,28; Ap 18,2). Mas satanás 
ambiciona estabelecer-se no homem, para cuja posse ele arregimenta outros 
companheiros (sete indica número perfeito ou uma quantidade indefinida). O que 
disse Jesus de um povo aplica-se a cada indivíduo. Uma pessoa convertida, um 
apóstolo fervoroso, se se perverterem, tornar-se-ão piores que antes da conversão: "Se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus 
Cristo nosso Senhor e Salvador nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu 
último estado torna-se pior do que o primeiro" (2Pd 2,20). É sempre maior a queda 
de quem cai do alto. 

Os direitos do sangue não têm a primazia na nossa união com Jesus. Por isso 
acontece que alguém sacrifica os sentimentos naturais de família para cumprir outra 
missão que o Pai lhe confia (cf. Lc 2,49). A própria mãe de Jesus está mais no 
coração dEle por ter cumprido perfeitamente e em tudo a vontade do Pai (cf. Lc 
1,28.30.38) do que por tê-lO gerado. Jesus não menospreza os laços do sangue, 
mas afirma um parentesco mais profundo e elevado, ao alcance de todos nós. 
 

Oração 
 

Senhor, para que a minha conversão seja completa, sem 
deixar alguma fresta para o demônio entrar, peço força de 
vontade e perseverança para evitar as recaídas nos erros já 
lamentados. Agradeço, Senhor, por eu poder tornar-me Seu 
familiar, tão querido como o são em casa irmãos e irmãs, 
numa nova união e afeição dos corações, que ultrapassa 
os laços do parentesco natural. Obrigado, Senhor. 
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CAPÍTULO 13  

 
Mt 13,1-9 

Parábola do semeador 
(cf. Mc 4,1-9; Lc 8,4-8)   

(1) Naquele dia saiu Jesus da casa onde havia dado esses ensinamentos ao povo 
(cf. 12,46) e foi sentar-se à beira do lago de Genesaré. (2) Juntou-se logo em Seu 
redor tão grande multidão que precisou entrar num barco, para não ser comprimido 
e para melhor fazer-se ouvir (cf. Mc 3,9; Lc 5,3). Assentou-se nele, enquanto a 
multidão ficou em pé na praia. (3) Falou-lhes, então, uma série de parábolas. Eis a 
primeira. (4) "Saiu o semeador a semear. Enquanto jogava a semente, uma parte 
caiu ao longo do caminho. Vieram os passarinhos e a comeram. (5) Outra parte caiu 
em solo pedregoso, onde havia pouca terra. Nasceu logo, porque a terra era pouco 
profunda. (6) Mas logo que o sol apareceu, ficou queimada e, por falta de raízes, secou. (7) Outra caiu entre espinheiros, que cresceram e a sufocaram. (8) Outra parte, 
enfim, caiu em terra boa e deu frutos à razão de 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. (9) 
Quem tem ouvidos para ouvir, procure entender o sentido desta parábola". 

 
 

Mt 13,10-17 
O porquê das parábolas 

(cf. Mc 4,10-12)   
(10) Os discípulos estranharam Jesus ter mudado agora o método de ensinar. Até o 
momento, as palavras dEle eram simples e claras. Agora passou a ensinar por 
parábolas ou comparações, que podem ser obscuras. Aproximaram-se dEle com a 
pergunta: "Por que razão o Senhor passou a ensinar em parábolas?" (11) 
Respondeu-lhes: "Porque só quem é simples, dócil e bem disposto interiormente 
pode tirar proveito da parábola, que é acessível, aguça a atenção, leva a interrogar-
Me sobre o sentido dela e é o melhor meio de fixar a lição na memória. Mas aos 
refratários ao Evangelho e ofuscados por preconceitos e paixões, esse gênero de 
ensino se torna enigmático e desinteressante. Assim, a vocês que o desejam, é 
dado conhecer os mistérios do Reino dos céus, ocultos nas parábolas, e que lhes 
explico em particular. Mas aqueles cegos e endurecidos voluntários fecham-se aos 
mistérios da fé" (cf. 7,6). (12) Vocês conhecem o provérbio: "Ao que tem lhe será 
dado e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe 
será tirado". Quer dizer: aquele que tem o coração aberto à verdade receberá, além 
do tesouro da antiga aliança, o aperfeiçoamento da nova (cf. 5,17.20; 25,29). Mas 
quem não tem boa vontade, perderá até o que tem, isto é, a lei judaica, a qual, 
continuando sozinha, se tornará caduca. Explico mais: quem tem o coração aberto à 
verdade e anseia pelo Reino de Deus, recebe as luzes necessárias para entender 
Minha doutrina. Mas quem Me rejeita, acaba perdendo o atrativo pelas verdades da 
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salvação. (13) Eu lhes falo em parábolas por causa da sua obstinada incredulidade. 
Eles abriram os olhos para os milagres que realizei, e não viram neles o sinal de 
quem sou Eu. Ouviram bem o testemunho de João Batista e o Meu, mas recusaram-
se a compreender e crer. É justo, portanto, que Eu lhes fale de modo não claro, 
porque tapam os ouvidos do coração para não ouvir e fecham os olhos da fé para 
não crer. (14) Cumpre-se neles, dessa maneira, o oráculo sobre a cegueira e 
endurecimento voluntários de Israel, no tempo de Isaías (cf. 6,9-10): 'Ouvireis, mas 
não entendereis; olhareis, mas não vereis, (15) porque tornou-se insensível o coração 
deste povo. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, de modo que seus olhos 
não podem ver, seus ouvidos não podem ouvir e seus corações não podem 
compreender; assim, não mudam de vida para que Eu possa salvá-los. Como então, 
também agora fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir, 
impedindo que a verdade lhes atinja o coração e se salvem. Insensíveis e avessos 
aos Meus ensinamentos, ficarão abandonados a si mesmos. (16) Bem outra é a 
condição dos que abrem o coração às minhas palavras. Bem-aventurados os olhos 
de vocês, que vêem, e seus ouvidos, porque ouvem! São mais felizes que os 
homens eminentes do Antigo Testamento. (17) Em verdade lhes digo: muitos profetas 
e justos suspiraram por ver o que vocês estão vendo, e eles não viram; ouvir o que 
vocês estão ouvindo, e eles não ouviram". 
 

Questionário 
 v. 3 - Que é parábola? 

A palavra é grega e significa comparação. É uma narração verossímil, ou uma 
analogia, ou comparação tomada de uma situação concreta da vida cotidiana para 
tornar mais compreensível a verdade de ordem superior que se quer transmitir. A 
verdade numa imagem literária. Sob o véu simbólico, esconde uma realidade 
superior. Diferente da fábula, que faz o animal falar, e da alegoria, que é uma série 
de metáforas tendo cada elemento um sentido particular. A parábola pode ser 
obscura, mas é fácil guardá-la na memória e excita o ouvinte a procurar a 
explicação. Nela só se deve buscar a verdade que se pretende ensinar; os detalhes 
só servem para dar colorido ao todo. A parábola constitui um dos aspectos mais 
característicos do ensinamento de Jesus e de Sua pedagogia. Os rabinos, desde o 
Antigo Testamento, usavam as parábolas. Jesus nos deixou umas 30, nos 
Evangelhos, cheias de vivacidade e muito superiores às dos rabinos. O que importa na parábola é a substância do ensinamento, não os detalhes. O Reino dos céus, 
exposto nas parábolas e concretizado na pessoa de Jesus, é um dom, e sua 
aceitação ou rejeição divide a humanidade em crentes e "os de fora" (cf. Mc 4,11) 
pela incredulidade. No Sermão da Montanha, Mateus nos dá a "Doutrina sobre a 
verdadeira justiça" (cf. caps. 5-7); no capítulo 10, a "Doutrina sobre os discípulos" e 
no capítulo 13 a "Doutrina sobre o Reino de Deus". Os ensinamentos das parábolas 
não encerram verdades ou preceitos necessários à salvação. Estes foram dados 
claramente no Sermão da Montanha. 
v. 11a - Que é o Reino de Deus? 

É a soberania de Deus no mundo e, da parte do homem, é viver segundo a 
Sua Palavra, isto é, Sua vontade. "Venha a nós o Vosso Reino" é como "seja feita a 
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Vossa vontade". Os milagres de Jesus em nome próprio, as expulsões do demônio, 
Sua pregação feita com autoridade única, testemunham que o domínio de Deus está 
se implantando e que o Reino de Deus se acha no meio de nós (cf. Lc 17,21) na 
pessoa de Jesus. No fim dos tempos, esse Reino se manifestará com poder (cf. Mc 
9,1; Mt 25,1.41). Concretamente, o Reino de Deus é o cristianismo. 
v. 11b - Jesus fala propositalmente para não ser entendido? 

Ao contrário. Ele veio ao mundo como "luz para iluminar todos os homens" 
(cf. Jo 1,9-11), embora uma parte do Seu povo não tenha crido nEle porque Lhe 
fechou o coração, pois esperava um reino terreno de bens materiais e não o reino do 
amor e da justiça proposto por Jesus. 
 

Lições de vida 
 
O desinteresse pelas coisas de Deus é fruto da resistência oposta pelo homem aos 
apelos da graça. Resistência prolongada é algo culpável, endurece o coração e o 
torna sempre mais cego caindo no "até o que tem lhe será tirado". 
 

Oração 
 

Senhor, peço mais docilidade aos toques da graça e mais 
generosidade na correspondência para que ela em mim 
cresça e se comunique aos outros. Aumente em mim a sã 
curiosidade de atingir o sentido da Palavra de Deus. Que 
eu não me limite a saber o Evangelho, mas a vivê-lo com 
todas as suas exigências para que eu chegue à comunhão 
de vida com o Senhor e o Pai no Espírito Santo. Amém. 
 

 
Mt 13,18-23 

Explicação da parábola do semeador 
(cf. Mc 4,13-20; Lc 8,11-15)   

(18) Ouçam agora o sentido da parábola do semeador. (19) Quando alguém ouve a 
Palavra do Reino de Deus, a pregação ou a leitura do Evangelho e não lhe dá 
importância por má disposição interior, vem o maligno e arrebata o que foi semeado 
no coração, mas não penetrou, como a semente não penetra no chão duro do 
caminho. (20) O terreno pedregoso que recebe a semente representa aquele que 
ouve a Palavra e logo a acolhe com admiração, mas levianamente, buscando 
vantagens materiais e só se alegra no momento como fogo de palha. (21) Apenas 
surge algum sofrimento ou perseguição em razão da Palavra ouvida, perde o 
entusiasmo, desanima, não persevera por inconstância. (22) Os espinheiros entre os 
quais caiu a semente são aqueles que ouvem a Palavra, a qual germina e cresce, 
mas as preocupações excessivas com os afazeres do mundo, o demasiado apego e 
a sedução da riqueza são obstáculos internos que sufocam a Palavra e ela não dá 
frutos. (23) A terra boa designa aquele que acolhe a Palavra com amor no coração e 
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a entende. Este, de acordo com o grau de correspondência pessoal, consegue dar 
frutos de boas obras na proporção de 100, de 60, de 30 por 1." 
 

Questionário 
 v. 19 - Quem é o semeador? Que é a semente ? E os diversos terrenos ? 

O semeador é Jesus Cristo, com Seus continuadores de todos os tempos. A 
semente é a Palavra do Reino de Deus que traz a verdade; é a pregação do 
Evangelho que contém a doutrina de Cristo. Os diferentes terrenos são o coração 
dos homens com suas variadas reações diante da Palavra ouvida. 
v. 23 - Você compreende as diferenças de 100%, 60% e 30% no bom terreno? 

Grande parte do anúncio da Palavra de Deus caiu em terrenos estéreis. A 
terra boa revela quem acolheu o Evangelho no coração e o traduziu em vida. A 
semente é a mesma para todos, mas cada um a recebe à sua maneira, de acordo 
com as disposições interiores. No terreno bom, que é o coração, lugar da decisão, a 
semente superou as expectativas de frutificação em boas obras na vida dos santos 
que deram 100%, isto é, o máximo de si mesmos. Produziu 60% nas pessoas 
exemplares, virtuosas. E 30% no comum dos cristãos, em nós em geral, que não 
damos a Deus o coração todo. Os de 30% são sempre convidados a crescer na 
perfeição cristã, visando chegar aos 60%. E estes, que ponham a mira no heroísmo 
dos 100%. 
 

Lições de vida 
 

As parábolas de Jesus se distinguem pela simplicidade que as tornam 
acessíveis aos incultos, pela brevidade e pela significação profunda. 

Todo homem é uma das seis espécies de terreno onde cai a semente: 
caminho, pedras, espinheiros, terreno 30%, 60% ou 100% bom, dependendo das 
disposições interiores de cada qual. Não basta ouvir. É necessário chegar ao 
verdadeiro sentido da Palavra, para que se encontre a fé convicta, a conversão e a 
vida nova. 

A semente lançada em toda espécie de terreno mostra que Deus planta o 
bem no coração de todos os homens, bons e maus, e todos devem desenvolvê-lo 
para a própria salvação, cada um de acordo com os princípios de sua consciência. 

 Oração 
 

Senhor, quando ouço a Palavra da Escritura, é o Senhor em 
pessoa que me fala. Que eu não tenha os ouvidos do 
coração endurecidos como o chão da estrada, nem seja 
superficial como o terreno nas pedras, nem permita que as 
preocupações terrenas me impeçam de dar meu tempo a 
Deus reconhecendo-Lhe o primado na minha vida. 
Concede, Senhor, à minha mente a luz do Espírito Santo 
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para que eu compreenda a Palavra revelada, e a força da 
graça para convertê-la em obras. Amém. 
 

 
Mt 13,24-30 

Parábola do joio 
 

 (24) Propôs-lhes outra parábola, dizendo: "Acontece com o Reino dos céus dos Meus 
seguidores o que se deu com um lavrador que semeou boa semente em sua terra. (25) De noite, enquanto todos os homens dormiam, veio seu inimigo, sobre-semeou 
uma erva ruim, chamada joio, no meio do trigo, e foi-se embora. (26) O joio, quando 
pequeno, é bem parecido com o trigo. Mas, quando o trigo cresceu e espigou, 
apareceu a diferença do joio. (27) Os empregados foram ter com o patrão e disseram-
lhe: "O senhor não semeou boa semente em sua roça? Como é que está cheia de 
joio?" (28) Respondeu-lhes ele: "Isso é obra de algum inimigo". Os empregados 
perguntaram-lhe: "Quer que vamos arrancá-lo?" (29) "Não", respondeu ele, "para não 
acontecer que, ao arrancarem o joio, arranquem com ele também o trigo, porque 
suas raízes se trançam. (30 Deixem que cresçam juntos até à colheita. No tempo da 
colheita direi aos segadores: colham primeiro o joio, atem-no em feixes e joguem no 
fogo; em seguida recolham o trigo no meu celeiro". 
 

Questionário 
 v. 26 - Trigo e joio enquanto crescem não se distinguem um do outro. Aplique essa 
semelhança ao mundo de hoje. 

Na sociedade, é difícil distinguir com nitidez as fronteiras entre o bem e o mal. 
Porque a repetição do pecado aumenta sempre mais a propensão ao pecado e gera 
o vício, que é quase uma necessidade de pecar. O vício obscurece a consciência e 
corrompe (embora nunca completamente) a avaliação do mal. Quem perde a 
consciência do pecado passa a considerá-lo como normal no comportamento 
humano; chega a exaltá-lo e a revoltar-se, quando contrariado. A denúncia do erro, 
então, é vista como violação da liberdade pessoal. E a sociedade sem formação 
cristã vive assim uma situação de desordem moral, sem distinguir claramente o 
correto do imoral. Só à luz da fé, através da Palavra de Deus, o homem forma uma consciência reta e esclarecida. 
v. 30 - O "trigo e o joio" convivem também hoje? 

Deus tolera a mistura de bons e maus, primeiro para dar a estes oportunidade 
de se converterem pelo exemplo dos bons; depois, para dar aos bons ocasião de 
crescerem na perseverança e purificarem-se incessantemente na suportação das 
incompreensões, ofensas e maus-tratos dos maus. Assim, indiretamente os maus 
cooperam para o Reino de Deus. Destruir os maus seria um mal maior. É preciso 
suportar a presença dos chamados "filhos do mal", no versículo 38, ou "filhos do 
maligno". Joio são também os erros que os hereges, a falsa sabedoria, semeiam 
entre os cristãos, confundindo-lhes a fé. O triunfo do mal é grande tentação para a fé 
dos bons. 
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Lições de vida 

 
A parábola do joio no trigo revela a origem, o desenvolvimento e o fim do mal 

no mundo. Não vem de Deus, que só dispõe da boa semente do bem. Vem do 
demônio ou, mais ainda, do abuso do livre arbítrio por parte do homem. Deus tolera 
o mal, não o destrói, para dar tempo a que os maus se convertam e se salvem (cf. 
Rm 2,4; 2 Pd 3,15). O zelo impetuoso (arrancar o joio), arruína o bem pretendido. Só 
no juízo final cada um atingirá sua forma definitiva. O sofrimento não é incompatível 
com a existência de Deus nem com a felicidade do homem. "Deus nunca permitiria 
os males, se Ele não soubesse tirar deles bens maiores" (S. Agostinho). O 
sofrimento quebra o egocentrismo, torna a pessoa mais compreensiva, mais aberta 
para o próximo, purifica o olhar da mente, desfaz ilusões. De mais a mais, Deus 
assumiu em Jesus a natureza humana com todas as conseqüências do pecado, 
como a dor e a morte, que Ele transfigurou suportando-as com amor, tornando-as 
assim canais de purificação e redenção. Deu-lhes assim um novo sentido. Quem 
sofre unido a Cristo no amor, purifica-se; e quem não é capaz de sofrer por quem 
ama, de fato não sabe amar. Até o demônio pode contribuir involuntariamente para 
o nosso bem espiritual: toda vez que ele nos tenta para perder-nos, se vencemos a 
tentação, obtemos uma vitória sobre o mal, praticamos um ato de amor a Deus e 
crescemos em virtude. É que Deus faz que todas as coisas concorram para o bem 
daqueles que O amam (cf. Rm 8,28). 
 

Oração 
 

Senhor, a paciência de Deus inconforma quem exige 
justiça e castigo para os males que nos rodeiam no mundo. 
Mas o Senhor é misericordioso, é amor, e a intolerância 
não é evangélica. Obrigado por esperar que os maus se 
convertam, que eu me converta sempre mais, e que os 
bons progridam na tolerância, no amor, na suportação. Que 
eu saiba ser paciente com quem erra e consiga aceitar a 
pessoa quando devo condenar o mal que ela praticou. 
Amém. 
 Mt 13,31-32 

O grão de mostarda 
(cf. Mc 4,30-32; Lc 13,18-19)   

(31) Outra parábola lhes propôs, dizendo: "O Reino dos céus, na sua eficácia e força 
de expansão no mundo, é comparável ao grão de mostarda que um lavrador tomou 
e semeou em seu campo. (32) Na realidade, trata-se da mais pequenina de todas as 
sementes, mas, crescida, é a maior das hortaliças e torna-se um arbusto de até 4 
metros de altura, de tal modo que os passarinhos vêm abrigar-se em seus ramos" 
(cf. Ez 17,22-23). Assim, o Reino de Deus no mundo começou com uma criança 
nascida na maior humildade de Belém. 
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Mt 13,33-35 

O fermento. Parábolas 
(cf. Mc 4,34-35; Lc 13,20-21)  

 (33) Propôs-lhes ainda outra parábola: "O Reino dos céus, na sua virtude de 
transformar o homem por dentro, é assim como um pouco de fermento que uma 
mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, de 13 litros cada uma. Ele 
permanece escondido, mas atuante, até que a massa fique toda fermentada". (34) 
Todos esses ensinamentos Jesus deu à multidão por parábolas (cf. 13,10-15), e 
quase não lhes falava sem fazer comparações, (35) para cumprir-se o que predisse o 
SI 78,2: "Abrirei em parábolas minha boca; desvendarei mistérios ocultos desde que 
Deus fez o mundo". 
 

Questionário 
 v. 31 - Qual o sentido desse grão de mostarda? 

É o crescimento externo e numérico do cristianismo em todos os povos; a 
universalidade do Evangelho. O Reino de Deus, que Jesus plantou na terra, e que é 
Ele em Pessoa, com Seus seguidores, começou quase imperceptível, como 
pequena semente caída no solo. Com o tempo, pela ação da graça, estender-se-á 
sempre mais, e os homens do mundo inteiro buscarão paz e bem em seu meio. 
Muitos falsos deuses cederão lugar ao Deus único e verdadeiro. 
v. 33 - Que significa esse fermento? 

É o crescimento do Reino de Deus no interior do homem. O Evangelho, 
destinado a fermentar toda a massa humana, embora não pareça aos olhos do 
mundo, penetrará silenciosamente no mais íntimo do coração dos homens, 
operando neles uma completa transformação de vida e produzindo os efeitos 
benéficos mais surpreendentes. 
 

Lições de vida 
 

Após 2000 anos de atividade, a Igreja cristã não encontrou ainda os meios 
adequados para fermentar toda a massa humana com a difusão do Evangelho. Mais 
de 2 bilhões de pessoas desconhecem Jesus Cristo. Em que medida sou fermento 
cristão? Quem vive inteiramente no domínio de Deus e deixou-se transformar por 
Ele, torna-se, sem o notar, fermento salutar para os que O rodeiam. O dinamismo 
vital da graça que nele pulsa penetra em todos. 

O empedernimento de muitos ouvintes faz Jesus falar em parábolas, só 
inteligíveis aos que ouvem com o coração. 
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Oração 

 
Senhor, que eu contribua para a dilatação do Reino de 
Deus no mundo. E que eu saiba fermentar de Evangelho os 
ambientes onde vivo e toda pessoa com quem me 
encontrar. Para isso, Senhor, que os ouvidos do meu 
coração estejam sempre abertos à Palavra que nos ilumina 
e transforma. Amém. 
 

 
Mt 13,36-43 

Explicação da parábola do joio 
  

(36) Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo em casa (cf. 13,1). Os 
discípulos agruparam-se ao redor dEle, pedindo-Lhe: "Explica-nos a parábola do joio 
no campo". (37) Jesus respondeu: "Quem semeia a boa semente da Palavra sou Eu, 
o Filho do Homem. (38) O campo é o mundo todo, dada a universalidade do Meu 
Reino. A boa semente são as pessoas que pertencem ao Meu Reino, o cristianismo, 
no qual, acolhendo a Minha doutrina, se tornam filhos de Deus. O joio são os maus, 
os seguidores do maligno dentro e fora do Meu Reino. (39) O inimigo que o semeia é 
o demônio que alicia o homem para o mal. A colheita é o fim dos tempos, com o 
ajuste definitivo de contas. Os ceifadores são os anjos. (40) Como se recolhe o joio 
para lançá-lo ao fogo, assim será no fim do mundo. Só então Deus intervirá como 
juiz. (41) O Filho do Homem enviará Seus anjos, que retirarão do Meu Reino no 
mundo todos os escandalosos, que fazem os outros pecar, e todos os que praticam 
o mal (42) e lançá-los-ão na fornalha ardente, lugar da perdição (cf. 3,12), onde 
haverá choro com lamentações, ranger de dentes com ódio. (43) Então, num vivo 
contraste de sorte, os bons resplandecerão como o sol no Reino do Pai, o paraíso. 
Ponham muita atenção e abram bem o coração para entender o que lhes digo. 
 
 

Mt 13,44-52 
O tesouro. A pérola. A rede. Epílogo  

 (44) "Acontece com o Reino dos céus como ao lavrador que, trabalhando num campo, 
descobriu por acaso um tesouro escondido na terra. Ele astutamente o esconde de 
novo, para não ser obrigado a passá-lo ao proprietário do terreno e, fora de si de 
tanta alegria, vai para casa, vende todos os bens que possui e compra aquele 
campo. Assim, quem descobre o valor do Reino de Deus sacrifica todos os outros 
bens para assegurar a posse dele. (45)  Igualmente acontece com o Reino dos céus 
como a um comerciante que procura pérolas finas. (46) Tendo encontrado uma de 
grande valor, foi vender tudo o que possuía, e comprou-a. Assim dá-se com muitos 
que devem procurar o Reino dos céus com empenho, e só depois de grandes 
esforços encontram-no. E uma vez feita a descoberta da mensagem da salvação no 
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campo do cristianismo, fazem qualquer renúncia pela sua posse. (47) "Ainda, 
compara-se o Reino dos céus a uma rede lançada ao mar e que recolhe peixes de 
toda espécie. (48) Quando está cheia, os pescadores puxam-na para a praia e, 
sentados, recolhem os bons em cestos e, os que não prestam para o consumo 
jogam fora. (49) Assim acontecerá com o Reino dos céus: o Evangelho será 
anunciado a todos. Estes, de acordo com a aceitação ou não, vão se tornar bons ou 
maus. No fim do mundo, virão os anjos, tirarão os maus do meio dos justos (50) e 
lançá-los-ão na fornalha ardente, onde haverá choro com lamentações e ranger de 
dentes com ódio cruel. 
 

Epílogo às parábolas  
(51) "Entenderam o sentido do que Eu lhes disse?" "Sim, Mestre", responderam-Lhe. (52) E Ele acrescentou: "Os pais costumam guardar em seus armários objetos, 
vestes, enfeites e tudo que seja útil para a família, e a seu tempo vão tirando do 
depósito para uso dos seus algo de novo ou velho conforme a circunstância e a 
necessidade. Assim vocês, que são os novos mestres das Escrituras, a Igreja 
docente e discípulos do Meu Reino, tirarão da Revelação para distribuir a doutrina a 
todos conforme o tempo e as circunstâncias". 
 

Questionário 
 v. 44a - Que é o Reino dos céus? 

O Reino de Deus (Marcos) ou Reino dos céus (Mateus) é constituído por 
aqueles que, crendo vitalmente em Cristo, abraçam a doutrina do Evangelho como 
norma de vida e reconhecem no mundo a soberania de Deus, que supõe a 
submissão amorosa do homem. Quando Jesus fala de "entrar no Reino" (cf. Mc 
10,23), dá a entender tornar-se Seu seguidor e viver segundo o Evangelho. No Pai-
Nosso, a petição "venha a nós o Vosso Reino" se identifica com "seja feita a Vossa 
vontade aqui na terra como no céu". Onde se executa a vontade de Deus, aí está o 
Seu Reino. Por isso, em Jesus o Reino de Deus se tornou uma realidade viva. Seus 
milagres e a expulsão do demônio testemunham o domínio de Deus (cf. Mt 12,28). 
v. 44b - Que ensina a parábola do tesouro? 

Ensina que, se de um lado a fé cristã com a doutrina do Evangelho para 
muitos de nós vem sem esforço, porque a recebemos dos pais, de outro lado requer que estejamos dispostos a sacrificar qualquer outro bem, a fim de não perder esse, 
que é o maior tesouro da vida humana (cf. 19,21). 
v. 44c - Esse homem agiu com toda a lisura? 

Como no caso do administrador infiel (cf. Lc 16,8), aqui a parábola não 
considera o lado moral desse procedimento. Pelo direito judaico, o tesouro pertencia 
ao proprietário do terreno. Aqui o trabalhador agiu incorretamente. 
v. 45 - Que ensina a parábola da pérola ? 

Ensina que todos os homens, mesmo pagãos, sentem o chamado de Deus. 
"Vive em cada pessoa um impulso religioso inato" (João Paulo II). E todos devem 
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interessar-se por descobrir o caminho que conduz a Deus. Esse caminho é Jesus 
Cristo, é a doutrina do Evangelho, uma pérola belíssima e mais preciosa do que a 
própria vida terrena. Quem a descobre é capaz de despojar-se de todo bem 
passageiro. 
v. 47 - Que ensina a parábola da rede ? 

É como a parábola do joio no meio do trigo. A comunidade cristã não é uma 
comunidade de escol: nela coexistirão bons e maus, até o fim dos tempos. Assim 
também foi o povo de Deus na Antiga Aliança. Se o joio pode tornar-se trigo pela 
conversão, infelizmente há trigo que se torna joio, porque, não conservando a graça 
da fé e do batismo, se perverte. 
v. 52 - Você entende esse final? 

"Escriba instruído nas coisas do Reino" é o apóstolo, o discípulo, o catequista, 
o pregador. "Tira coisas novas e velhas do seu tesouro", isto é, ele, do tesouro da 
Revelação, deve haurir e transmitir os ensinamentos velhos do Antigo Testamento, 
aperfeiçoados pelos novos, do Evangelho. 
 

Lições de vida 
 

Os grandes convertidos só encontraram a pérola preciosa após intensa 
busca. Em compensação, esses a quem muito custou, tornam-se depois os mais 
denodados seguidores do Evangelho. Somos donos de um tesouro e de uma pérola, 
o valor muito alto e mais belo que existe: é nossa fé com amor a Jesus Cristo, é a 
posse do próprio Deus, motivo de alegria e felicidade maiores do que a alegria do 
homem da parábola. 

"Entenderam?", perguntou Jesus. Não basta ouvir. Importa entender, porque 
do reto entender depende o agir. 

"Os bispos são os arautos da fé... que pregam ao povo a eles confiado... 
tirando coisas novas e velhas da Revelação, fazendo-a frutificar e afastando os erros que ameaçam seu rebanho" (Lumen Gentium, 25). 
 

Oração 
 

Meu Deus, o senhor quer enriquecer-nos de bens 
superiores a todos os bens que o mundo nos enseja 
possuir. Que eu nunca supervalorize o que só vale para agora. Que eu aprenda a despojar-me quando necessário 
para o meu bem ou de outrem. Sei que essa é uma 
renúncia rica: deixa-se um bem transitório para possuir 
outro de valor eterno. É preferir o melhor. O tesouro é 
Cristo, é Seu Evangelho que implanta o Reino de Deus no 
coração dos homens. Dar tudo por ele é lucro. Senhor, que 
eu não me deixe fascinar pelos bens que brilham, mas 
saiba hierarquizar os valores reais e perenes. Amém. 
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Mt 13,53-58 

Desprezado em Nazaré 
(cf. Mc 6,1-6; Lc 4,16-30; Jo 4,43-45)   

(53) Quando Jesus terminou essas parábolas, partiu dessa região, (54 dirigiu-se a 
Nazaré, Sua terra de criação (cf. 2,23), e ensinava aos habitantes em sua sinagoga, 
de tal forma que, não sabendo da messianidade dEle, diziam impressionados e 
enciumados: "Ele passou a infância e mocidade em nosso meio sem nada fazer de 
extraordinário. Donde Lhe vem essa sabedoria e o poder de fazer milagres? (55) Não 
é Ele o filho de um simples carpinteiro? Não se chama Sua mãe Maria, e Seus 
primos, Tiago, José, Simão e Judas? (56) E Suas parentas não vivem todas entre 
nós? Então, onde é que ele conseguiu tudo isso?" (57) Não suportaram ver alguém 
de tão humilde origem e vida apresentar-se superior a eles em sabedoria. Por isso 
não quiseram saber dEle, caindo na descrença de Sua Palavra. Então Jesus lhes 
disse: "Apreciam-se mais as coisas de fora do que as de casa. É difícil um profeta 
ser reconhecido e valorizado pelos concidadãos e parentes. Ele é respeitado em toda parte, menos em sua terra e em sua casa". (58) E ali não fez muitos milagres, 
por causa da incredulidade deles. 
 

Questionário 
 v. 54-55 - Os nazarenos conheciam bem Jesus? 

O fato de ficarem muito maravilhados e surpreendidos pela sabedoria que 
Jesus manifestou na Sua primeira fala em público deixa claro que eles não O 
conheciam profundamente, e que Jesus viveu em Nazaré no quase anonimato, 
como um moço limitado à vida familiar e à vida de trabalho na carpintaria. Sublime 
lição de um Deus-homem, valorizando a vida simples e humilde de milhões de seres 
humanos desconhecidos e desvalorizados diante da sociedade, mas cumprindo no 
silêncio a missão que Deus lhes confiou para a construção de um lar, a criação dos 
filhos e o cumprimento fiel do dever profissional. Jesus imprimiu valor divino a tudo o 
que é humano, até ao anonimato! 
v. 55 - Tiago, José, Simão e Judas são filhos de Maria e José? 

Fala-se de irmãos de Jesus em Mt 12,46; 13,55; Mc 3,31; 6,3; Lc 8,19;12,46; 
Jo 2,12; 7,3; At 1,14; 1Cor 9,5; Gl 1,19. Unindo Mt 27,56 a Jo 19,25, vemos que no 
Calvário, além de Maria, a mãe de Jesus, havia a Maria mulher de Cléofas (também 
chamado Alfeu, cf. Lc 6,15), os quais eram pais de Tiago Menor e de José, parentes 
de Jesus, chamados irmãos porque na língua deles não existem as palavras primo, 
sobrinho e neto. Todos os consangüíneos eram chamados irmãos. Judas começa 
sua carta chamando-se "servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago" (cf. Jd 1,1) e não 
irmão de Jesus. De Simão não consta quem eram os pais; certamente não são 
Maria e José. 

Quando Jesus, aos 12 anos de idade, foi com Seus pais a Jerusalém, a 
Sagrada Família era constituída só de Jesus, Maria e José. Antes de Jesus, Maria e 
José não tiveram filhos, pois Ele é o "primogênito" (cf. Lc 2,7). E depois de Jesus, 
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também nenhum filho. Jesus morrendo entregou Sua mãe a João, filho de Salomé e 
Zebedeu, porque Maria não tinha outro filho. Em Gn 13,8, Abrão diz a seu sobrinho Lot: "Somos irmãos". (A mais completa explicação está na Bíblia do Povo, Mt 13,55.) 
v. 57 - Qual a razão de não aceitarem Jesus? 

Todo menino israelita aprendia a ler e a escrever. As aulas eram ministradas 
na sinagoga durante a semana. Jesus freqüentou essa escola comum. Por orgulho e 
por inveja, Seus concidadãos não queriam parecer inferiores a um indivíduo sem 
grande escolaridade, nem suportavam se tornasse mestre deles um carpinteiro que, 
naquele tempo, exercia também o ofício de marceneiro, ferreiro, funileiro, etc. Eles 
têm uma reação de egoísmo ferido. Fechados em si mesmos, não concluíram que, 
se Jesus não recebeu de nenhuma fonte humana tanta sabedoria e poder de milagres, Ele não é um simples homem. Jo 1,11 diz: "Veio para o que era seu, mas 
os seus não o receberam ". 
 

Lições de vida 
 

Os nazarenos pensam saber quem é Jesus porque conhecem Sua família e 
parentela. Ficam na superfície e não Lhe percebem a claridade interior. Rejeitam-nO 
como mestre por ser um do povo humilde. Até hoje temos dificuldade de reconhecer 
quanto há de Deus em cada pessoa de nosso relacionamento. 
 

Oração 
 

Meu Deus, os nazarenos negaram-se a Jesus porque não 
souberam admirar nEle os dons de Deus. Não aconteça 
que eu não saiba ver em tudo que me rodeia os vestígios 
de Deus e, principalmente, em todas as pessoas os dons 
com que o Criador os dotou. Que eu saiba receber lições 
de vida da parte de pessoas humildes, nas quais o Senhor 
costuma falar e agir. Amém. 
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CAPÍTULO 14  

 
Mt 14,1-12 

Apreensões de Herodes 
Morte do Batista 

(cf. Mc 6,14-29;  Lc 9,7-9)   
(1) O tetrarca da Galiléia e Peréia, Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, 
seduziu sua ambiciosa sobrinha, Herodíades, filha do seu irmão Aristóbulo, e esposa 
de outro seu irmão paterno, Herodes Filipe. Herodíades, levando a filha Salomé, 
juntou-se ao tio tetrarca, que por ela repudiou a legítima esposa. Por esse tempo, 
ele que de preferência morava na Peréia, teve notícia dos prodígios operados por 
Jesus. (2) Supersticioso e atormentado pelo remorso de haver matado João Batista, 
disse aos cortesãos: "Esse homem deve ser João Batista ressuscitado dos mortos. 
É por isso que age nele um poder de milagres superior ao que possuía antes de morrer". (3) Com efeito, Herodes Antipas, por instigação de Herodíades, mandou 
prender João Batista, algemou-o e o lançou no cárcere de Maqueronte, a leste do 
Mar Morto. (4) Tudo porque João, reprovando o escândalo público, lhe dizia: "Não lhe 
é permitido tomá-la por esposa, por ser adultério incestuoso e porque a lei de 
Moisés (cf. Lv 18,16-18; 20,21) proíbe desposar a mulher do próprio irmão, mesmo 
divorciada". (5) Ele queria matá-lo para satisfazer às instigações de Herodíades, mas 
temia a reação do povo que o tinha na conta de profeta santo. (6) Ora, durante a 
festa de aniversário de Herodes, celebrada em Maqueronte, Salomé, filha de 
Herodíades, dançou perante a platéia no meio da sala do banquete e agradou tanto 
a Herodes, (7) que, sob a influência do vinho e da paixão, obrigou-se com um leviano 
juramento a dar à moça tudo o que ela pedisse. (8) Induzida pela mãe e sem dar 
tempo de Herodes refletir sobre o que ia conceder, pediu: "Dê-me aqui num prato, 
agora, a cabeça de João Batista". (9) O rei contristou-se, mas por causa do juramento 
proferido diante de todos os convivas, mandou que lha dessem. (10) Deu ordem a um 
soldado de decapitar João no cárcere. (11) Sua cabeça foi introduzida no salão de 
festas numa bandeja e entregue à moça, que a levou à sua mãe. (12) Os discípulos 
de João vieram buscar o cadáver e o sepultaram condignamente. A seguir, foram 
dar notícia a Jesus, que começou a pregar só depois que silenciara esse último 
profeta do Antigo Testamento. Jesus levará à consumação o que João iniciou. 
 

Questionário 
 1 - Quem é esse Herodes? 

Filho de Herodes, o Grande, que chacinou as crianças de Belém (cf. 2,16) ao 
nascimento de Jesus, este é Herodes Antipas que matou João Batista e escarneceu 
de Jesus quando Pilatos lho enviou preso (cf. Lc 23,7-12). Dos anos 4 a 39 
governou a Galiléia e a Peréia (= Transjordânia), na qualidade de tetrarca, mas que 
o povo chamava de rei. Repudiou a esposa para unir-se a Herodíades, mulher de 
seu irmão Herodes Filipe. No ano 39, Calígula, imperador romano, destituiu-o e 
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desterrou para a Gália (França). Morreu na Espanha. Originariamente tetrarca era o 
governador da quarta parte (tetra) de uma província. Com o tempo, passou a 
significar o governador da província. 
9a - Qual a razão do aborrecimento de Herodes? 

Razão puramente política. Temia as represálias do povo que poderia 
denunciá-lo ao imperador de ter matado arbitrariamente o santo profeta. Também 
era possível acontecer um motim popular e de Herodes ser deposto pela autoridade 
romana. 
9b - Herodes era obrigado a cumprir esse juramento? 

Fazer um juramento e não cumpri-lo é pecado contra o 2º mandamento ("Não 
tomar seu santo nome em vão"). No caso presente, Herodes não podia satisfazer o 
desejo da moça por ser contra a justiça. Ao cumprir o juramento, Herodes pecou 
gravemente contra Deus e o próximo. 
11 - Como se infere que o banquete de Herodes se deu em Maqueronte? 

Se o banquete fosse noutra cidade, não conseguiriam decapitar João e, na 
mesma hora, entregar a cabeça à moça, que, pelo historiador judeu Flávio José, 
sabemos chamar-se Salomé. Maqueronte era um castelo transformado em fortaleza 
por Herodes Magno, herdado pelo filho Herodes Antipas, onde morava, a leste do 
mar Morto e junto ao monte Nebo. Segundo o mesmo historiador, aí foi preso e 
decapitado o Batista. 
 

Lições de vida 
 

Sob o efeito do álcool, o homem pode cometer os maiores desatinos. João, o 
último profeta messiânico, foi precursor de Jesus também no martírio. Herodes, 
matando-o, pensou fazê-lo calar para sempre. Enganou-se. A coragem de João fala 
até hoje. 
 

Oração 
 

Senhor, que eu tenha a santa ousadia de João para 
denunciar escândalos e injustas arbitrariedades que 
arruínam os bons costumes. Que eu também não caia no 
outro erro de Herodes, de prometer levianamente o que não 
é lícito cumprir. Que eu nunca ponha meus interesses acima do bem ou do direito de quem quer que seja, e saiba 
reconhecer o acerto de quem tem a coragem de me advertir 
sobre erros que eu tenha cometido, para que sempre a 
verdade seja posta acima do meu amor próprio. Amém. 
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Mt  14,13-21 

Primeira multiplicação do pão 
(cf.  Mc 6,34-44;  Lc 9,12-17;  Jo 6,1-15)  

 (13) Ao receber essa notícia, Jesus partiu de barco das proximidades de Cafarnaum 
para um lugar solitário e afastado, para evitar uma possível perseguição de Herodes 
Antipas e para um descanso com os apóstolos. Mas as turbas o notaram e foram 
acompanhando a pé de suas cidades o barco de Jesus, que costeava a margem 
ocidental até uma enseada onde ele queria chegar. Era pouco antes da Páscoa. (14) 
Ao desembarcar e ver uma grande multidão, foi tomado de compaixão por eles e 
curou-lhes os doentes. (15) Chegada a tarde, perto das 18 horas, aproximaram-se 
dele os discípulos dizendo: "O lugar é deserto e já passou a hora normal de jantar. 
Despede esse povo todo para que possa comprar alimento nas aldeias". (16) "Não. 
Eles não precisam ir-se embora. Dêem-lhes vocês mesmos de comer", respondeu 
Jesus, para provar-lhes a confiança nele e solidariedade com o povo. (17) Os 
discípulos objetaram-lhe por André (cf. Jo 6,8-9): "Tudo que temos aqui são apenas cinco pães e dois peixes assados". (18) "Tragam aqui", pediu Jesus. (19) Então 
convidou a multidão a sentar-se na relva, tomou os cinco pães e os dois peixes, 
ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção que os pais de família davam às 
refeições, partiu os pães, entregou-os aos discípulos, e estes foram distribuindo à 
multidão pão e peixe que se iam multiplicando nas mãos de Jesus e dos apóstolos. (20) Todos comeram até se fartarem, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 
daquelas pequenas cestas em que levavam o farnel de viagem (cf. 2Rs 4,42-44). (21) 
Ora, os que comeram eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres 
e crianças. 
 

Questionário 
 13 - Jesus estaria se dirigindo para o lado oposto do lago? 

Não, porque não teria sido possível a multidão segui-lo a pé, acompanhando 
o barco com a vista, pois o lago tem até 12 quilômetros de largura (cf. Questionário 
Mt 4,18). Além disso, Jesus tinha apenas chegado da margem oposta, (cf. Jo 6,1). O 
barco foi seguindo a costa do lago na direção de Betsaida Júlia (cf. Mc 6,45), ao 
norte, um pouco para o oriente, que pertencia ao governo de Filipe. 
17 - Um apóstolo falou por todos. Qual deles? 

André, como informa Jo 6,8-9. 
19a - Incrédulos gratuitos negam que Jesus tenha multiplicado os cinco pães; ele 
teria apenas feito a multidão repartir o que cada um trazia. 

Esta negação do milagre carece de fundamento, pois os apóstolos viram que 
a multidão não tinha o que comer e que era preciso mandá-la comprar alimento nos 
povoados vizinhos. Este foi um verdadeiro milagre, como o outro, em Mt 15,32-38. 
Se Eliseu multiplicou o pão (cf. 2Rs 4,42-44), Jesus é mais do que Eliseu. 
19b - Que palavras usavam para abençoar as refeições? 
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"Bendito sejas tu, Javé, nosso Deus, rei do universo, que da terra fazes  
brotar o pão". Javé é traduzido por Senhor. 
21 - Calcule melhor quantas pessoas foram alimentadas aqui. 

Contando também mulheres e crianças, certamente mais de 10 mil. 
 

Lições de vida 
Jesus dá, sem parcimônia. Permite que todos comam à vontade e ainda 

sobra. Os recursos naturais que Deus fornece para alimentar a humanidade são 
suficientes para que não haja o flagelo da fome. Se esta existe, não é por Deus. 

O sentido espiritual da multiplicação dos pães é preparar a fé no pão 
eucarístico que se multiplicará indefinidamente (cf. Jo 6,22-71), num convívio com o 
Salvador que se dá em alimento aos seus. Só Jesus é capaz de saciar todas as 
fomes do homem e suas ânsias profundas. 

Dar graças a Deus, orar, faz parte de toda a refeição cristã. 
 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, pelo pão que todos os dias alegra a 
minha mesa, pelo pão que nunca me faltou na vida. 
Obrigado pelos recursos naturais que o Pai criou para o 
sustento dos filhos e para o nosso prazer. Por todas as 
plantas comestíveis, por tantas frutas saborosas, pelos 
legumes tão variados, além das carnes de peixes, aves e 
animais. Pelo leite, pelo vinho, cerveja, água e outras 
bebidas sem conta. O senhor deu muito mais do que 
precisamos. Deu sem medida. Obrigado pelos 
trabalhadores da lavoura que abastecem os armazéns e 
dispensas do mundo inteiro. Que eles tenham a 
compreensão e apoio dos governantes. Que os homens 
saibam dispor de tantos recursos para que a ninguém falte 
o necessário e acabe na face da terra o flagelo da fome. 
Amém. 
 

 
Mt  14,22-36 Caminha sobre as ondas 

(cf.  Mc 6,45-52;  Jo 6,16-21)   
(22) Logo em seguida Jesus obrigou os discípulos a embarcar e precedê-lo rumo à 
margem ocidental, enquanto ele despedia a multidão para fugir ao entusiasmo 
político de todos. (23) Despedido o povo, subiu a um monte, onde se experimenta 
mais a proximidade de Deus, para orar em separado (cf. Lc 6,12; 9,18). Chegada a 
noite, ele estava lá sozinho em longa oração, como costumava fazer antes de tomar 
medidas importantes. (24) O barco se encontrava a alguns quilômetros da terra, 
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açoitado pelas ondas revoltas, pois o vento lhes era contrário. (25) Pela quarta e 
última vigília da noite, isto é, na hora de mudar o quarto turno de vigias das três às 
seis horas da manhã, Jesus foi ao encontro dos discípulos caminhando sobre as 
águas como em chão firme, pois quem ditou as leis da gravidade está acima delas. (26) Vendo-o caminhar sobre o mar sem o reconhecer, os discípulos apavorados 
diziam: - "É um fantasma!" De medo, puseram-se a gritar. (27) Logo, porém, Jesus 
lhes dirigiu a palavra tranqüilizando-os: - "Tenham confiança. Sou eu. Nada de 
medo!" (28) Pedro, com seu temperamento ardente e irrefletido, mas ao mesmo 
tempo cheio de amor pelo Mestre, para tirar a dúvida, propôs a Jesus: -"Se é o 
Senhor mesmo, mande que eu vá ao seu encontro sobre as águas". (29) - "Vem", 
disse-lhe Jesus, para pôr à prova sua fé. Pedro, saltando do barco, começou a 
andar sobre as águas e chegou perto de Jesus. (30) Mas, deixando-se impressionar 
pela violência do vento ameaçador, sentiu-se inseguro, perdeu a confiança e 
começou a afundar. Então se voltou de novo para Jesus gritando por socorro: - 
"Salve-me Senhor!" (31) Logo Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: - 
"Homem de pouca fé, por que duvidou do meu poder?" (32) E apenas os dois subiram 
ao barco, o vento serenou. (33) Os que estavam no barco, impressionados, 
prostraram-se diante dele e confessaram com ardor: - "O senhor é verdadeiramente 
Filho de Deus!" 
 

Curas em Genesaré 
(cf.  Mc 6,53-56)  

 (34) Terminada a travessia do lago, aportaram na fértil planície de Genesaré. (35) O 
povo do lugar o reconheceu e espalhou a notícia a toda região. Mais desejosos dos 
bens temporais do que de seguir os ensinamentos do Mestre, trouxeram-lhe todos 
os seus doentes. (36) Suplicavam que ao menos os deixasse tocar nas franjas (cf. 
9,20; Lc 8,44) que pendiam dos quatro cantos de sua veste (cf. Nm 15,38; Dt 22,12). 
E todos que nelas tocaram ficaram curados. 
 

Questionário 
 22 - Por que Jesus forçou os discípulos a se afastar dele e ele    ( da multidão? . 

Porque percebeu que eles e o povo, entusiasmados com o milagre e 
dominados pela esperança de um Messias político e dominador universal, queriam 
conduzi-lo triunfalmente a Jerusalém para aclamá-lo rei e expulsarem os romanos 
(cf. Jo 6,15). 
24 - O texto original diz que o barco estava a "vários estádios" da terra. Quanto 
mede um estádio? 

O estádio equivale a 185 metros. Jo 6,19 diz que estavam a uns 30 estádios, 
isto é, a uns 5 quilômetros. 
25 - Quanto tempo mais ou menos Jesus rezou nesta noite? Há nos Evangelhos 
outras passagens sobre Jesus orante? 
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A noite era dividida em 4 partes de 3 horas cada uma: A primeira, ao pôr do 
sol (das 18 às 21 hs) era chamada noite; a segunda (das 21 às 24 hs), a meia-noite; 
a terceira (de 0 às 3 hs) era o canto do galo; e a quarta (das 3 às 18 hs) era a 
manhã. O nome vigília vinha dos guias noturnos, sentinelas militares que se 
sucediam no início das 4 partes. Jesus despediu o povo às 18 horas, foi ao monte e 
rezou até as 3 hs da madrugada. Ele ora na solidão também em Mc 1,35; Lc 5,16; 
às refeições, Mt 14,19; 15,36; 26,26-27; antes de acontecimentos importantes, como 
o batismo Lc 3,21; a escolha dos apóstolos, Lc 6,12; o ensino da oração, Lc 11,1; a 
profissão da fé de Pedro, Lc 9,18; a transfiguração, Lc 9,28-29; antes da paixão, Mt 
26,36. 39.44; Jo 17,1-5; Hb 5,5-7; na cruz, Mt 27,46; Lc 23,34.46; por Pedro, Lc 
22,32; pelos que irão segui-lo, Jo 17,9 -24. Ele vive na intimidade do Pai, Mt 11,25-
30; Jo 8,29; 11,41-42. 
26 - Que nos revela Jesus andando sobre o mar? 

Ontem, multiplicando o pão, Jesus mostrou dispor de todo o poder sobre o 
pão. Hoje, andando sobre as águas revoltas do mar, manifesta igual domínio sobre 
seu corpo e sobre as leis físicas como a da gravidade. Um dia ele tomará nas mãos 
pão e vinho, e dirá: "Isto é meu corpo e meu sangue". Alguém poderá duvidar do 
alcance dessa Palavra? Como o mar era símbolo das forças maléficas, Jesus prova 
ser mais forte do que o mal. 
36 - As franjas curam? 

Franjas ou qualquer objeto material, por si sós não têm virtude intrínseca, 
própria. Mas neste episódio vemos claro o ensinamento evangélico de que Deus 
pode servir-se de objetos materiais, sensíveis ao homem, como instrumento para 
transmitir suas graças às pessoas que os usam com fé em Deus, em Jesus, na 
intercessão dos santos, e não fé na matéria. O manto de Elias dividiu as águas do 
rio Jordão (cf. 2Rs 2,14); o cadáver de Eliseu restituiu a vida a um morto (cf. 2Rs 
13,21); a sombra de Pedro curava doenças (cf. At 5,15); simples panos que Paulo 
tinha usado também curavam (cf. At 19,11-12); uma mulher sarou tocando na orla 
do manto de Jesus (cf. Mt 9,20). Por isso é legítimo o culto relativo que prestamos 
às relíquias autênticas dos santos (cf. Sacros. Concilium 111). 
 

Lições de vida 
 

Jesus andando sobre as águas é sinal de sua divindade e do seu domínio 
sobre as forças do mal. O barco nas ondas é figura da Igreja que Jesus deixou para os apóstolos conduzirem. Ela deverá enfrentar o mar revolto da história. Jesus pode 
até distanciar-se de seus amigos, mas nos momentos difíceis se fará sentir presente 
para serenar os ânimos e as tempestades. Jesus acudiu aos apóstolos só depois de 
eles terem lutado contra o temporal, porque sua luta fortalece a têmpera dos 
discípulos. Quando nosso esforço não basta, é preciso gritar: "Senhor, salve-me!". 
Se faltar a nossa parte no trabalho, cessará a ajuda de Deus, que nos quer seus 
colaboradores. As tempestades que a vida nos traz, Deus sabe utilizá-las como 
provas purificadoras da fé. Deve crescer muito a fé de Pedro nos revezes da vida 
até se tornar ele uma rocha firme (cf. Mt 16,18) a ponto de sustentar a fé dos irmãos 
de luta (cf. Lc 22,32). Enquanto Pedro fixava Jesus, pôde andar sobre as ondas. 
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Quando sua atenção se desviou para a agitação do mar, começou a afundar: o 
tempo mau foi mais forte que a fé. Sempre prevalece o mais forte. Mesmo com a fé 
diminuída gritou, e a mão de Jesus se estendeu para salvá-lo. Mesmo partindo de 
nossa fé imperfeita, a oração chega ao coração de Deus. 
 

Oração 
 

Senhor, como é bom saber que não estamos sós nas 
dificuldades e lutas da vida. O senhor não nos perde de 
vista, sempre nos acompanha e se faz sentir perto quando 
gritamos por socorro. Que eu não me dirija ao senhor só 
nas horas difíceis. Necessito descobrir o prazer da oração 
a sós com o Pai, como o senhor sentia. E, quando provado, 
que eu não me volte mais para as ondas e os ventos do 
que para o senhor. Aumente a minha fé, Senhor. Amém. 
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CAPÍTULO 15  

 
Mt  15,1-9 

Tradições dos fariseus e preceitos divinos 
(cf.  Mc  7,1-13)   

(1) Apresentaram-se então a Jesus alguns fariseus e escribas, isto é, professores da 
Lei, vindos de Jerusalém em embaixada oficial para falar com Jesus. Perguntaram-
lhe: (2) - "Por que seus discípulos transgridem as tradições dos antigos? De fato, eles 
não lavam as mãos antes de comer, sendo que, segundo a nossa tradição, quem 
toma alimento sem antes purificar as mãos é culpado como de fornicação; e quem 
não torna a lavar as mãos depois da refeição, é como se tivesse matado". (3) Sem 
responder diretamente, mas indo ao contra-ataque, Jesus retorquiu: - "E por que é 
que vocês transgridem o mandamento da Lei de Deus em nome dessa tradição que 
é um amontoado de minuciosas prescrições impostas pelos rabinos como complemento e aplicação da Lei, prescrições atribuídas falsamente a Moisés, e 
transmitidas escrupulosamente de pai para filho como mais importantes que própria 
Lei? Até o ponto de prescreverem sob pena de pecado a quantidade de água a ser 
usada, e se se deve lavar somente os dedos ou a mão inteira antes de comer, 
impondo mil obrigações sem valor moral". (4) Por exemplo, Deus ordenou honrar pai 
e mãe com serviços reais (cf. Ex 20,12) e ser punido de morte quem amaldiçoar pai 
ou mãe (cf. Ex 21,17; Dt 5,16). (5) Ora, vocês sabem que parte da honra devida aos 
pais consiste em socorrê-los em suas necessidades materiais. No entanto, para 
furtar-se à obrigação de sustentar os pais necessitados de alimento, vocês simulam 
hipocritamente que os gêneros foram consagrados a Deus dizendo a seus pais: "A 
ajuda que os senhores deviam receber de mim, eu a tornei 'corban'", isto é, oferenda 
sagrada e intocável feita a Deus. Os pais sabem que, mesmo em extrema 
necessidade, não podem pretender o que é oferta sagrada feita ao Templo: 
constituiria um sacrilégio. E sempre vocês encontram pretexto para também não 
entregá-la ao Templo. (6) Anulam a Palavra de Deus e a lei natural em nome de sua 
falsa tradição. (7) Hipócritas e fanáticos que fingem a mais rigorosa observância das 
mínimas prescrições da Lei enquanto adulteram os mais graves mandamentos de 
Deus. Bem profetizou de vocês Isaías (cf. 29,13) dizendo: (8) "Este povo me honra 
com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. (9) É vão o culto puramente 
exterior que me prestam, pois as doutrinas que ensinam não passam de preceitos 
de homens". 

 
Mt  15,10-20 

O puro e o impuro. Alimento proibido? 
(cf.  Mc  7,14-23)   

(10) A seguir, chamou a multidão para junto de si e, opondo às purificações 
meramente exteriores a pureza moral e interior sem a qual aquelas nada valem, 
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explicou: (11) - "Ouçam bem e procurem compreender. Não é o que entra pela boca 
que torna alguém impuro, mas o que sai da boca, isto sim, pode contaminar o 
homem. Nenhum alimento por si mesmo, se não houver um preceito legítimo em 
contrário, mancha o homem. Por conseguinte, comer isto em vez daquilo, comer 
com as mãos lavadas ou por lavar, são coisas moralmente indiferentes. A raiz da 
bondade ou malícia dos atos humanos se encontra no interior, no coração, na 
intenção da vontade livre do homem". (12) Então os discípulos aproximaram-se e lhe 
disseram reservadamente: - "Sabe que os fariseus, ouvindo o que acabou de dizer, 
ficaram ofendidos como se o senhor tivesse impugnado um preceito essencial da 
Lei?" (13) - "Toda planta nociva que meu Pai celeste não plantou", - respondeu ele, - 
"será arrancada da seara do povo de Deus. (14) Não se impressionem com a reação 
deles, sempre contra o que ensino. Serão abandonados à sua sorte: cegos 
voluntários guiando cegos. Fecham os olhos à verdade e, com distorções da 
doutrina e com a autoridade de que desfrutam, tornam cegos os outros e os 
conduzem à ruína. E se um cego guia outro cego, ambos acabarão caindo nalgum 
buraco!" (15) Pedro interveio pedindo humildemente: - "Explique-nos essa palavra 
enigmática dos alimentos". É que até aos apóstolos parecia que Jesus não tivesse 
tido a devida consideração com a Lei de Moisés quanto à discriminação dos 
alimentos. (16) Respondeu-lhes Jesus: - "Também vocês ainda continuam incapazes 
de compreender? (17) Não notam que todo alimento que entra pela boca nada tem a 
ver com o coração, mas vem de fora, vai para o ventre, é em parte assimilado e em 
parte evacuado para a fossa sem nenhuma contaminação da consciência? (18) Ao 
contrário, o que sai da boca vem do coração e da vontade livre do homem. Isto sim 
pode contaminar a consciência e tornar o homem moralmente impuro. (19) De fato, é 
do coração, da consciência que procedem, como de uma fonte e raiz, más 
intenções, homicídios, adultérios, devassidão, roubos, falsos testemunhos, injúrias, 
tudo o que ofende os outros e se manifesta em atitudes contrárias aos 
mandamentos. (20) A má intenção é que mancha. Mas comer sem lavar-se não torna 
impuro ninguém". 
 

Questionário 
 2 - Que entendiam por tradições dos antigos? 

Eram comentários da Lei transmitidos oralmente nas escolas rabínicas e mais 
tarde formaram o livro do Mixná. Jesus não exigia que os seus respeitassem a tradição de lavar as mãos antes de comer, porque essa prescrição só valia para os 
sacerdotes durante o serviço sacrifical no Templo (cf. Ex 30,17-21), mas os mestres da Lei a estenderam a todos os judeus no culto ou em casa. Chegaram a elencar 39 
trabalhos proibidos nos sábados. Mesmo que se tratasse de uma respeitável 
tradição, ela pode cair em desuso diante das circunstâncias que mudam. 
5 - Que é "corban"? 

Palavra aramaica que os judeus usavam para consagrar a Deus, por voto, 
qualquer oferta que confiavam ao Tesouro do Templo e que se tornava sacra, 
intocável, e não podia ser utilizada para qualquer outro fim. Era mais respeitado 
esse voto que vinha da tradição humana do que a Lei de Deus que obrigava a 
socorrer os pais em extrema necessidade. Bastava que o filho dissesse que era 
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corban o que os pais pediam, para livrar-se da obrigação de ajudá-los. Tal atitude 
aniquilava o mandamento de Deus: "Honrar pai e mãe". Jesus como que lhes diz: 
"Como podem vocês queixar-se se alguém não lava as mãos quando vocês fazem 
coisa bem pior?" Diferentes dos fariseus, os saduceus rejeitavam a tradição 
doutrinária puramente oral. 
11  -  Cite algo que tornava a pessoa impura no Antigo Testamento. 

Era severamente proibido consumir sangue (cf. Gn 9,4; Lv 19,26; 1Sm 14,32-
35), comer carne de animal morto por outro animal; comer carne de um touro que 
tivesse matado um homem; tocar num cadáver qualquer (cf. Lv 11,39; 17,15); 
qualquer alimento que tocasse nessas carnes; o contato com um túmulo; um 
cadáver em casa tornava impuros os alimentos. Em Lv 11 e Dt 14,3-9 consta a 
proibição de comer carne de camelo, lebre, porco, peixe sem escamas e barbatanas 
e certos insetos. Eram proibidos os frutos de uma árvore nos seus primeiros três 
anos. Eram impuros os comestíveis produzidos em países estrangeiros. Jesus 
libertou-nos de tudo. 
13 - Que se entende aqui por "planta que Deus não plantou?" 

Certamente não é a pessoa humana nem mesmo o povo que está 
desculpado, porque, no modo de pensar e agir, dependia de seus mestres; a estes 
cabe a responsabilidade. A planta nociva só pode ser o farisaísmo que se introduziu 
como erva daninha no povo de Deus, ensinando a prática exterior da Lei sem cuidar 
da pureza do coração. Fariseus e escribas viviam unidos. Já não são os guardas da 
"plantação" divina (cf. Is 60,21); tornaram-se planta nociva que Deus não plantou. 
 

Lições de vida 
 
3 - Jesus não condena as tradições humanas, mas não admite que se equiparem ou 
se sobreponham à Lei de Deus. Observâncias religiosas por demais minuciosas e severas sufocam o sentido da Palavra e doutrina cristãs. Lembre o filme O pagador 
de promessas. 
10 - Toda ação má, todo pecado são cometidos primeiro no interior do homem 
quando ele resolve fazer o que é ilícito. Jesus ensinou que "Quem olha uma mulher 
QUERENDO ADULTERAR com ela, já cometeu adultério no coração" (cf. Mt 5,28). 
Portanto, o simples pensamento de alguma coisa pecaminosa ainda não é o pecado. 
Torna-se pecado quando se passa do pensamento à decisão de praticar o que não 
se deve. O bem e o mal nascem no pensamento e no coração.  

Oração 
 

Senhor, peço a ajuda de sua graça para não cairmos no 
formalismo do culto puramente exterior. Que sempre 
acompanhemos com os sentimentos do coração as 
palavras que pronunciamos cantando, rezando um salmo 
ou fazendo nossas preces pessoais. Que sintamos o sabor 
das palavras que dizemos orando. Que aprendamos na 
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prática o que Maria tanto recomenda em Medjugórie: - 
"Meus filhos, orem com o coração". 
Venha a nós a luz do Espírito Santo para purificar-nos a 
mente. São tantos os maus pensamentos que nos assaltam 
sem trégua, que nos apresentam de maneira atraente o que 
é ilícito, que excitam com violência paixões agradáveis. Só 
a força da graça é maior que a força da tentação em nossa 
carne, para que sempre digamos Sim ao bem que brota em 
nosso pensamento e Não a qualquer sugestão para o mal. 
Não nos falte, Senhor, a luz e a fortaleza do Espírito Santo. 
Amém. 

 
 

Mt 15,21-28 
A fé da Cananéia 

(cf. Mc 7,24-20)  
 (21) Para subtrair-se à perseguição dos fariseus, enfurecidos com essa doutrina, 
Jesus partiu da planície de Genezaré e retirou-se para o território de Tiro e Sidônia, 
na Fenícia ou Cananéia, terra pagã. (22) E eis que uma mulher cananéia, vinda 
daqueles arredores, como ouvira falar que Jesus era o Filho de Davi, isto é, o 
Messias, correu-lhe ao encalço. Na grandeza de seu amor materno, que a fazia ter 
como próprio o sofrimento da filha, pôs-se a gritar: -"Jesus, filho de Davi, tem 
compaixão de mim! Minha filha passa muito mal, atormentada por um demônio!" (23) 
Jesus, porém, para pôr à prova a fé dessa mulher, pedagogicamente aparentou 
indiferença e não lhe respondeu palavra alguma. Os discípulos estranharam atitude 
tão insólita, aproximaram-se dele impacientes, porque, sabendo que ele se retirara a 
esse lugar para ocultar-se, não queriam vê-lo revelado pelos gritos da mulher, e 
pediram-lhe: - "Atenda-a de uma vez para que ela se cale, pois vem gritando atrás 
de nós". (24) Jesus deu-lhes uma resposta lacônica, que calhava somente para a 
mulher: - "Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas do povo de Israel!" (25) Mas a 
mulher, ouvindo bem, não se abalou. Antes, chegou-se mais perto dele e prostrou-
se-lhe aos pés, continuando a suplicar: - "Senhor, socorra-me!" (26) Ele, dando a 
entender que ainda não estava na hora de dar aos pagãos os benefícios destinados 
primeiro aos judeus, respondeu com uma expressão proverbial de aparente 
insensibilidade:- "Não fica bem. Será como tomar o pão dos filhos e atirá-lo aos 
cãezinhos". (27) Sem desanimar, numa resposta cheia de humildade e de fé, a mulher 
tira das palavras de Jesus um novo motivo de esperança e lhe diz: - "É verdade, 
Senhor! Os cachorrinhos não comem o pão reservado aos filhos da família. Mas é 
também verdade que eles comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. 
Basta-me uma migalha, Senhor!" (28) Tocado no fundo do coração, Jesus se deu por 
vencido e com muita ternura declarou: - "Ó mulher, é grande a sua fé. Que se faça 
agora como você deseja!" E, desde aquele momento, sua filha ficou sã (cf. Mt 8,5-
13). 
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Questionário 
 22 - Que designa o patronímico "cananeu"? 

Eram chamados cananeus os fenícios que ocupavam o litoral mediterrâneo 
onde se encontram as duas poderosas cidades comerciais de Tiro e Sidon (Sidônia), 
hoje do Líbano, a noroeste da Galiléia. Os cananeus descendiam de Can, filho de 
Noé e pai de Canaã; este é pai de Sidon, donde o nome da cidade (cf. Gn 10,15-19). 
23 - Você não estranha o silêncio de Jesus? 

É a pedagogia de Deus. Jesus necessitava primeiro robustecer a fé dessa 
mulher, para depois lhe curar a filha. Submeteu-a a duras provas, repelindo, de 
início, a súplica, aparentando insensibilidade. A mulher se conserva imperturbável, 
não se dá por rejeitada e demonstra confiança pertinaz. E ela creu na afirmação de 
Jesus, ainda sem ver a filha curada. Diante de Deus, vale mais ter fé em Jesus do 
que pertencer ao povo eleito. 
24 - Jesus veio salvar apenas Israel? 

Veio para salvar toda a humanidade, mas não para evangelizar pessoalmente 
os pagãos, tarefa esta confiada aos apóstolos e seus continuadores. A missão de 
Jesus se restringia aos hebreus (cf. Mt 10,6). Por isso é que Paulo o chama "ministro 
da circuncisão" (cf. Rm 15,8) só em uso entre os judeus. 
26 - Você entende o sentido de "pão", "filhos" "cãezinhos"? 

Pão é imagem de todos os dons e favores que Deus nos destina. Filhos de 
Deus chamavam-se os judeus que herdaram as grandes promessas feitas por Deus 
aos antepassados. O termo cãezinhos, usado para designar os pagãos, não tinha o 
sentido forte e ofensivo de hoje. Indicava apenas a posição de inferioridade dos 
pagãos por causa da idolatria, da corrupção moral e por não pertencerem ao povo 
eleito. Como quando dizemos que o brasileiro é macaco por imitar o que vê na 
América do Norte. Jesus nunca desprezou um pagão. Nessa metáfora, por 
delicadeza emprega a forma diminutiva "cãezinhos", que eram os animais de 
estimação criados dentro de casa. Assim atenua o que esse epíteto trazia de 
depreciável. 
 

Lições de vida 
 

A oração dessa pagã é perfeita: reconhece que Jesus é o Messias, filho de 
Davi, enquanto os chefes judeus não o admitiam. Diz palavras simples que brotam do coração sofrido. Não desanima diante da barreira que encontra ao falar com 
Jesus. Humildemente, não se revolta diante do provérbio judaico que trata os 
pagãos como animais. Persevera orando. Disposição tão cândida toca em cheio o 
coração de Jesus e justifica o que se costuma dizer: A oração é a força do homem e 
a fraqueza de Deus. 
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Oração 

 
Senhor, minha oração necessita aprender dessa pagã. Que 
eu tenha viva fé na divindade do senhor, total confiança em 
sua bondade e misericórdia, perseverança pertinaz se tiver 
impressão de não ser ouvido, humildade para reconhecer 
minha pequenez e limitações, e inteiro abandono de 
entrega nas mãos do Pai. Amém. 
 

 
Mt 15,29-31 

Curas 
(cf. Mc 7,31)  

 (29) Da Fenícia, dando longa volta, Jesus dirigiu-se à margem oriental do lago de 
Genezaré, ao sul de Betsaida Júlia, na Decápode, de maioria pagã. Subiu a uma colina e sentou-se. (30) Veio a ele gente em grande multidão, que confiava em seu 
poder e bondade, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. 
Depuseram-nos a seus pés, e ele os curou. (31) Por isso as multidões maravilhavam-
se ao ver os mudos falarem, os aleijados sãos, os coxos caminhando direito e os 
cegos vendo. (cf. Mt 11,4-5). Os próprios pagãos davam glória ao Deus de Israel. 
 

Mt 15,32-39 
Segunda multiplicação do pão 

(cf.  Mc 8,1-10;  cf.  Mt 14,13-21)   
(32) Comovido com o que via, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: - "Tenho 
compaixão deste povo, que há três dias me acompanha e não tem mais o que 
comer. Não quero despedi-los em jejum; poderiam cair de fraqueza pelo caminho". (33) Os discípulos, ainda fracos na fé e esquecidos do pão multiplicado dias atrás 
para milhares de pessoas (cf. 14,20), disseram-lhe: - "Onde poderíamos conseguir 
neste deserto pão suficiente para saciar tamanha multidão?" (34) - "Quantos pães 
vocês têm?" - perguntou Jesus. - "Sete, e alguns peixinhos" - responderam. (35) Ele 
mandou a multidão acomodar-se no chão. (36) Tomou os sete pães e os peixes e, 
depois de ter dado graças ao Pai, partiu-os e foi dando aos discípulos, e estes à 
multidão. (37) E todos comeram à saciedade. Dos pedaços que sobraram, recolheram 
sete cestos comuns, cheios. (38) Ora, os que tinham comido eram 4 mil homens, sem 
contar mulheres e crianças. (39) Depois de despedir a multidão, Jesus entrou na 
barca, fugindo ao entusiasmo do povo, e retirou-se para a região de Magadan. 
 

Questionário 
 31 - Foram os judeus ou os pagãos que deram glória a Deus? 
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Por dizer "ao Deus de Israel" entende-se que foram os pagãos, que eram a 
maioria da população na Decápole onde estavam. Sabiam que só o Deus dos 
israelitas fazia milagres. 
35 - Que oração usavam nessas bênçãos? 

"Bendito sejas tu, Javé, nosso Deus, rei do universo, que da terra fazes brotar 
o pão". 
38 - Há quem afirme que só houve uma multiplicação de pães narrada duas vezes 
com variantes. Que dizer a isso? 

O próprio Jesus lembra as duas como fatos distintos em Mt 16,9-10. As 
diferenças são notáveis. Na primeira, eram 5 mil homens; na segunda, 4 mil. Na 
primeira, tinham 5 pães e dois peixes; na segunda, 7 pães e poucos peixes. 
Sobraram 12 cestos na primeira; na segunda, 7. 
39 - Qual é outro nome de Magadan? 

Magadan é provavelmente o nome grego de Mágdala, a oeste do mar da 
Galiléia, terra de Maria Madalena. Mc 8,10 a chamada Dalmanuta, nome primitivo da 
cidade. 
 

Lições de vida 
 

Jesus teve pena dos enfermos e os curou. Compadeceu-se do povo com 
fome e lhe deu de comer. É um apelo para que nunca olhemos com indiferença os 
que sofrem qualquer mal, e façamos por eles o que estiver ao nosso alcance, 
colaborando com os movimentos de assistência a necessitados. 

Foi Jesus que tomou a iniciativa de beneficiar o povo numa necessidade 
material. Também na ordem da graça, Deus sempre toma a iniciativa, até para nos 
fazer pedir-lhe. 

Depois de comerem à vontade, sobrou pão. Deus costuma dar mais do que 
necessitamos e pedimos; dá com abundância (cf. Rm 5,20; Ef 1,8; 1Tm 1, 14). Jesus 
mandou recolher as sobras; não quer que a abundância ocasione desperdício. O 
que sobra também é sagrado. 

Jesus não é um agitador de massas, não se aproveita do entusiasmo que o 
milagre produz. Saciada a multidão, afasta-se para outro lugar. 

Ainda hoje Jesus cura as enfermidades espirituais, principalmente pelo 
sacramento da penitência ou confissão, e nos alimenta com sua Palavra e com o 
pão da Eucaristia.  

Oração 
 

Senhor, necessito pedir mais sensibilidade diante de quem 
sofre enfermidades orgânicas, morais ou afetivas. O 
senhor sempre lhes estendia a mão. O senhor multiplicou o 
pão para um povo com fome. Além do pão material, o 
senhor multiplica para mim o alimento da Palavra e da 
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Eucaristia. Que eu sinta fome dessa mesa, Senhor, e como 
aquela multidão saiba alimentar-me não com sobriedade, 
mas até a saciedade. Amém. 
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CAPÍTULO 16  
 

Mt 16,1-4 
Sinais dos tempos 

(cf. Mc 8,11-13; Mt 12,38-39; Lc 11, 16-29; 12,54-56)   
(1) Apresentaram-se juntos fariseus e saduceus, dois partidos opostos e inimigos 
entre si, só unidos na aversão contra Jesus. A fim de submetê-lo a uma prova 
desafiadora, pediram-lhe de novo (cf. 12,38) que lhes mostrasse algum prodígio 
mais convincente vindo do céu, isto é, concedido por Deus para acreditar Jesus 
perante o povo. (2) Respondeu-lhes: - "Ao entardecer vocês dizem: 'vai fazer bom 
tempo, pois o céu está vermelho como fogo'; (3) e de manhã: 'hoje teremos 
chuvarada, pois o céu coberto de nuvens está vermelho-escuro'. De sorte que vocês 
sabem interpretar os sinais atmosféricos, mas não são capazes de discernir os 
sinais claros e característicos do tempo messiânico que já chegou, como o 
aparecimento do precursor do Messias, a expulsão dos demônios, a cura de doenças quais sejam de cegos, surdos, mudos, leprosos, a ressurreição de mortos, 
o evangelho pregado aos mais humildes e rejeitados. (4) Geração perversa e 
adúltera! Exige um sinal entre tantos que lhe foram dados! Em termos de sinal, não 
lhes será dado mais nenhum, exceto o sinal de Jonas (cf. 12,38)". E, deixando-os lá, 
foi-se embora. 
 

Mt  16,5-12 
O fermento farisaico 

(cf.  Mc 8,14-21;  Lc 12,1-6)   
(5) Ao passarem à margem oriental do lago, para Betsaida Júlia, os discípulos 
haviam esquecido de levar pão. (6) Jesus os advertiu: - "Atenção e muito cuidado 
com o fermento dos fariseus e saduceus!" (7) Eles entenderam materialmente a 
advertência e faziam esta reflexão, entre si, receosos de ficarem sem o que comer: - 
"Ele diz isso porque não trouxemos pão". (8) Jesus percebeu e os censurou: - 
"Homens de pouca fé, por que estão confabulando sobre o fato de não terem pão? (9) Ainda não entendem? Não se lembram dos 5 pães distribuídos para 5 mil 
homens, e quantos cestos vocês recolheram das sobras? (10) Não se lembram dos 7 
pães para 4 mil homens, e quantos cestos vocês recolheram das sobras? (11) Como 
não entendem que não me referi ao pão material quando lhes disse: 'Acautelem-se 
do fermento dos fariseus e saduceus!?'" (12) Então compreenderam que ele não tinha 
dito que se acautelassem do fermento do pão, e sim do ensinamento e atitudes 
hipócritas dos fariseus e saduceus, dessa doutrina que se infiltra em todos, 
corrompendo a massa humana como fermento maligno (cf. 1Cor 5,6-8; Gl 5,9). 
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Questionário 

 1 - Fariseus e saduceus, quem eram? 
Dois partidos políticos e religiosos adversários entre si, cada qual procurando 

o domínio sobre Israel. Os saduceus compunham a aristocracia rica, amigos dos 
dominadores romanos por interesse. Materialistas. No tempo de Jesus, os chefes da 
classe sacerdotal eram saduceus. Desapareceram em 70, na destruição de 
Jerusalém pelos romanos. Os fariseus constituíam a classe média e dirigiam 
religiosamente o povo, por quem eram respeitados. Fanaticamente apegados à letra 
da Lei de Moisés, e não ao espírito da Lei como Jesus. Por isso o condenavam. 
3 - Que sinais dos tempos os fariseus e saduceus não perceberam? 

Os acontecimentos que revelavam a inauguração do Reino de Deus no tempo 
do Messias: o aparecimento do precursor e do próprio Jesus, a expulsão dos 
demônios, a cura de todo tipo de doença, por pior que fosse, a multiplicação dos 
pães, a ressurreição de mortos, o Evangelho pregado aos mais humildes e 
rejeitados pela sociedade (cf. 11,3-5; 12,28). 
4a - Que é "geração adúltera?" 

Tão infiel à aliança feita com Deus quanto a esposa que trai o marido. 
4b - Qual é o sinal de Jonas? 

Trata-se da ressurreição de Jesus saindo vivo do ventre da terra três dias 
após sua morte, como Jonas saiu vivo do interior de um cetáceo. A ressurreição de 
Jesus é a maior prova de sua divindade e a maior base da fé cristã. 
 

Lições de vida 
 

A descrença obstinada força Deus a retirar-se! E a condenação sentenciada 
pelo próprio homem sobre si mesmo. "Os fariseus e os professores da Lei 
rejeitaram, aniquilaram o desígnio que Deus tinha a seu respeito" (cf. Lc 7,30). "Meu 
povo não ouviu a minha voz. Deixei então que eles seguissem seus caprichos. 
Abandonei-os ao seu duro coração!" (cf. SI 80,12-13) 
 

Oração 
Senhor, peço a graça de uma visão mais clara de tantos 
sinais de sua presença de amor em toda a minha vida. Não passa um dia sem que o senhor acompanhe meus passos. 
Não passa hora sem que eu esteja cercado de suas 
atenções de Pai. Nem um minuto sem respirar o ar do seu 
amor concreto, voltado para mim como filho querido. Que 
eu saiba também viver constantemente na consciência de 
presença tão amorosa e atue como fermento do Evangelho 
na massa humana onde vivo. Amém. 
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Mt  16,13-20 

Identidade de Jesus. Promessa do primado, 
fundamento e indestrutibilidade da Igreja 

(cf.  Mc 8,27-30;  Lc 9,18-21)   
(13) Ao chegarem na região de Cesaréia de Filipe (hoje Banyias), ao pé do monte 
Hermon, nas fontes do rio Jordão, a 45 quilômetros ao norte do mar da Galiléia, 
Jesus achou oportuno manifestar-se mais claramente aos apóstolos, após um 
convívio de mais de um ano com eles. Perguntou-lhes: (14) - "A opinião pública (não 
dos contrários) diz que o Filho do Homem é quem?" (cf. 8,20). - "Uns dizem que é 
João Batista ressuscitado (cf. 14,2), - responderam-lhe -; outros, que é Elias 
preparando o caminho do Messias (cf. Ml 4,5; Mt 11,14); outros, que é Jeremias 
vindo para revelar onde ele escondera o tabernáculo, a arca e o altar dos incensos 
(cf. 2Mc 2,1-12); ou um profeta só inferior ao Messias". (15) - "E vocês, que são meus 
discípulos, a quem foram ministrados os mais sublimes ensinamentos, e que viram 
meus milagres, vocês, quem dizem que eu sou?" (16) Simão Pedro tomou a palavra e como porta-voz do grupo confessou a messianidade e divindade de Jesus com 
ardor: - "O senhor é o Cristo, o Messias que esperamos, e o Filho eterno de Deus 
vivo!" (17) Retomando satisfeito a palavra, Jesus lhe declarou: - "Feliz, abençoado de 
Deus é você, Simão, filho de João (cf. Jo 1,42; 21,15), porque não veio da carne e 
do sangue, isto é, da natureza humana, essa penetração mais a fundo no mistério 
de minha pessoa, mas isso lhe foi concedido por uma revelação do alto, uma luz 
superior do Pai que está nos céus (cf. Mt 11,27)! (18) Pois bem, eu também lhe digo: 
você é Pedro (cf. Jo 1,43), e sobre esta pedra básica eu, como arquiteto, vou edificar 
minha Igreja, a sociedade dos que crêem em mim, formam o verdadeiro povo de 
Deus e constituem o meu reino; e os poderes da morte e do inferno com seus 
adeptos humanos que a combatem não prevalecerão contra ela! (19) Darei a você (cf. 
Jo 21,15) um dia, como primeiro-ministro, as chaves do Reino dos céus (cf. Ap 1,18; 
3,7) que estou fundando no mundo, quero dizer, a suprema responsabilidade sobre 
a Igreja. Assim, tudo o que você, como meu administrador, ligar na terra, 
condenando em termos de doutrina, será ligado nos céus; e tudo o que você 
desligar na terra, perdoando, absolvendo, será desligado nos céus!" (20) Ordenou 
então aos discípulos, severamente, que ainda não dissessem a ninguém que ele era 
o esperado Messias. 
 

Questionário 
 13 - Que Cesaréia é esta? 

É chamada Cesaréia de Filipe porque reconstruída pelo tetrarca Filipe, filho 
de Herodes, o Grande e, em homenagem ao imperador romano Tibério César, e 
para diferenciá-la da Cesaréia ao sul do Carmelo nas costas do Mediterrâneo. Situa-
se aos pés do monte Hermon, a 45 quilômetros ao norte do mar da Galiléia. 
14 - Em Jesus, o que viam que lembrasse o Batista, Elias ou Jeremias? 
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Era crença de que um profeta martirizado sem dever culpa, como João 
Batista, voltaria à vida humana para terminar sua missão. De Elias, Malaquias 
profetizou que viria preparar o povo para receber o Messias; e muitos pensavam que 
Jesus era o pré-Messias. Jeremias escondeu o Tabernáculo, a Arca e o Altar do 
Incenso (cf. 2Mc 2,1-12); acreditavam que ele voltaria no tempo do Messias para 
indicar o lugar. 
17a - Pedro, filho d e João em Jo 1, 42 e 21,15 é filho de Jonas. Como? 

Na língua aramaica que falavam, Jonas é forma abreviada de João. 
17b - Que se entende por "a carne e o sangue"? 

Expressão da língua aramaica designando o homem só com suas forças 
naturais, diferente do mundo dos espíritos. 
18a - Jesus havia prometido que Simão seria chamado Pedro. Quando prometeu? 

No primeiro encontro com ele em Jo 1,42. 
18b - Jesus diz "minha Igreja"para diferenciá-la de qual? 

Para diferenciá-la da Igreja do Antigo Testamento, a assembléia do Povo de 
Deus, que era uma preparação da verdadeira Igreja que Jesus iniciaria, 
fundamentada em Pedro, e que seria definitiva. A palavra Igreja nos Evangelhos só 
se encontra aqui e em 18,17. Como Pedro estabeleceu-se em Roma, onde foi 
martirizado no ano 67, os bispos de Roma sucedem a Pedro na chefia da Igreja de 
Cristo. Em 1939, especialistas de renome, escavando até 5 metros abaixo do altar-
mor da Basílica de S. Pedro, em Roma, encontraram o túmulo dele com desenhos 
de pescador e a inscrição: "S. Pedro, rogai por nós". É notável a atitude dos cristãos 
de Corinto, que, para solucionar questões surgidas na comunidade cristã, foram ao 
papa S. Clemente em Roma, não ao apóstolo S. João que ainda vivia. 
19 - Que significam os termos ligar, desligar, chaves e portas? 

Expressões metafóricas. No judaísmo, ligar significa proibir, não aprovar, 
excluir da comunidade. Desligar é permitir, aprovar, reintegrar na comunidade. 
Como as chaves das portas da cidade ficavam com o governador ou com seu 
primeiro-ministro, passaram a ser símbolo da autoridade maior, do supremo poder 
legislativo e coercitivo, poder de jurisdição manifestado principalmente no perdão de 
culpas ou infrações legais. Este poder será dado a Pedro pessoalmente; depois, ao 
conjunto dos apóstolos (cf. 18,18; Jo 20,23). Começou a delinear-se a estrutura da 
Igreja de Cristo. Portas do inferno indicam o poder do demônio, as potências do mal, 
sempre tentando arruinar a Igreja de Cristo. Pedro será o mordomo da casa de 
Deus, onde exercerá o poder disciplinar de admitir ou excluir pessoas, de decidir sobre a autenticidade doutrinária em matéria de fé ou moral. Suas sentenças são 
ratificadas por Deus. O que foi concedido a Pedro, passa aos seus sucessores em 
virtude da intenção de Jesus de prover o futuro de sua Igreja, a qual não pode 
desestruturar-se com a morte de Pedro (cf. Lc 22,31-32; Jo 21,15-17). Pedro recebe 
um encargo divino. 
20 - Por que essa proibição? 

Por duas razões. Dariam uma interpretação política à notícia, esperando que 
o Messias pegasse em armas contra os romanos dominadores. E, aos apóstolos, 
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faltava ainda a luz do Espírito Santo (Pentecostes) para poderem falar do mistério de 
um Messias crucificado, conforme o v. 21. 
21 - Jesus diz "darei". Quando é que Jesus empossou Pedro? 

Quando, depois de ressuscitado, disse a Pedro: "Apascente os meus 
cordeiros, e minhas ovelhas" (cf. Jo 21,15-18), isto é, apascente pastores e fiéis. 
Então Pedro recebeu o primado de jurisdição sobre a Igreja no mundo. 
 

Lições de vida 
 
14 - A opinião do povo em geral (não dos chefes) punha Jesus na posição de maior 
destaque, identificando-o com grandes homens da história judaica. Era opinião 
corrente que antes do Messias apareceria o profeta predito por Moisés (cf. Dt 18,15). 
Os cristãos primitivos reconheceram esse profeta na pessoa de Jesus (cf. At 3,22. 
26; Jo 6,14; 7,40). 
18 - Pedro (em aramaico Kefá, em grego Cefas) é o primeiro homem a trazer esse 
nome. Essas palavras de Jesus marcam a ruptura com Israel, que já não é mais a 
Igreja do Povo de Deus. 
19 - É Jesus que decidirá definitivamente, no juízo final, quem entra na Casa do Pai. 
Mas no tempo que precede o juízo final compete a Pedro e seus sucessores definir 
quem pertence à comunidade cristã. Onde está Pedro, aí está a Igreja. 
 

Oração 
 

Senhor, todos amam o berço em que nasceram, a família 
em que o senhor nos plantou para a vida. Obrigado por ter 
nascido num berço cristão onde o batismo me fez filho da 
Igreja que o senhor confiou a Pedro. Que eu saiba honrá-la 
com uma vida digna de um seguidor de Cristo. E que sinta 
orgulho em respeitar e amar a Pedro, que a providência 
divina nos deu hoje como pastor supremo dos que formam 
o rebanho do Povo de Deus. Amém. 

 
 

Mt  16,21-23 
Primeiro anúncio da Paixão e Ressurreição 

(cf.  Mc 8,31-33;  Lc 9,22)   
(21) Daí em diante, para desfazer o preconceito dominante de um poderoso Messias 
político, restaurador da soberania de Israel, e prepará-los para não perderem a fé 
diante da Paixão e morte, Jesus começa a revelar claramente aos seus adeptos o 
mistério do Filho do Homem padecente e glorioso; revelar que, para cumprir sua 
missão de salvador do mundo, deveria ir a Jerusalém e padecer muito da parte dos 
anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas; deveria ser morto e, ao terceiro 
dia, ressuscitar. (22) Pedro, que já pensava no triunfo de Jesus como Messias e que 
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via como inconcebível a idéia de messianidade aliada à morte, nem concebia a 
necessidade ou utilidade do sofrimento, levou Jesus à parte e pôs-se a contradizê-lo 
com estas palavras: - "Deus o livre de tal coisa, Senhor! Isso não lhe pode 
acontecer!" (23) Jesus, porém, voltando-se para Pedro, repreendeu-o repelindo suas 
sugestões e mostrando que devia salvar o mundo com a doação da própria vida: - 
"Saia da minha frente, tentação de satanás (cf. 4,10). Você está me pondo obstáculo 
no cumprimento do plano salvador do Pai. Estes seus sentimentos não vêm de Deus 
(cf. v. 17), mas de um modo de pensar puramente humano" (cf. Is 55,8). 
 

Mt  16,24-28 
Abnegação cristã 

(cf.  Mc 8,34-9,1;  Lc 9,23-27;  Jo 12,25)   
(24) Jesus, tomando ocasião das palavras de Pedro que tentou afastá-lo do 
sofrimento supremo, proclama aos discípulos a lei da abnegação de si mesmo como 
condição para segui-lo, pois o destino dos adeptos se liga ao do mestre. - "Não 
somente eu devo sofrer, mas quem quer seguir-me como discípulo deve renegar a si mesmo, disposto a perder tudo o que tem de mais querido, despojar-se do homem 
velho do pecado, revestir-se do homem novo da graça, tomar sua cruz, isto é, 
arriscar mesmo a própria vida pelo Evangelho, até o suplício da cruz se necessário, 
e seguir-me de perto como colaborador e obreiro da messe. (25) Pois, quem faz 
questão de pôr a salvo a própria vida como o bem supremo diante de todos os 
outros valores, mesmo da fé, este vai perdê-la na eternidade. Pelo contrário, quem 
relativiza o valor de sua vida terrena e prefere sacrificá-la pelo bem dos outros até 
deixar-se matar antes que renunciar a mim, este vai salvá-la para a eternidade. (26) 
Eis o motivo por que é necessário estar prontos ao sacrifício da própria vida antes 
que perder a fé: no fim de seus dias, que proveito terá o homem em ganhar o mundo 
inteiro a troco da própria vida eterna? Por outra palavra, no dia do juízo final, que 
valor poderá dar esse homem para recuperar a vida perdida? (27) É que o Filho do 
Homem virá com seus anjos na glória do Pai para julgar o mundo todo no último dia; 
e então retribuirá a cada um o que é justo segundo a sua conduta no mundo. (28) 
Mas, antes desse acontecimento final, em verdade eu lhes declaro: dentre os que 
aqui estão me ouvindo, alguns não morrerão antes de verem uma primeira 
manifestação gloriosa do Filho do Homem no seu novo reino". 
 

Questionário 
 21 - Quem eram os anciãos, os chefes dos sacerdotes e os escribas? E por que 
Mateus não cita os romanos que executaram Jesus? 

Os anciãos compunham o Sinédrio ou Grande Conselho, a suprema 
autoridade em Israel, com 71 membros. Provindos das mais conceituadas famílias 
não sacerdotais, representavam o poder civil. Os chefes dos sacerdotes eram o 
poder religioso, composto dos ex-sumos sacerdotes com os representantes mais 
conceituados das famílias sacerdotais. Os escribas ou doutores da lei, na maioria 
fariseus, eram o poder da ciência. Mateus não podia citar os romanos porque a 
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vigilância desses dominadores era severa. Qualquer escrito que os denunciasse 
seria eliminado, e seu autor, condenado. 
25 - "Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á." Como entender isto? 

Trata-se da hierarquia dos valores. Em primeiro lugar vem Deus, o valor 
absoluto. Quem considera sua vida o valor supremo, coloca Deus em segundo 
plano. Então, na contingência de dever escolher entre escapar da morte com a 
condição de renegar a Cristo, ou dar a vida para não negar sua fé, essa pessoa 
renuncia à fé para preservar a vida terrena; assim perde a verdadeira vida, que é a 
eterna com Aquele que disse: "Eu sou a Vida" (cf. Jo 14,6). Os mártires são os 
heróis da fé porque preferiram ser mortos a renunciar à fé em Cristo. 
28 - Em que oportunidade esses "alguns" verão Jesus glorioso em seu reino? 

Não é a glória do v. 27 que acontecerá no juízo final. Uns pensam que se 
trate da destruição de Jerusalém (ano 70), à qual se seguiu uma grande dilatação do 
reino de Cristo no mundo pagão. Outros pensam nas aparições de Jesus 
ressuscitado. Outros, na Transfiguração (assim Anastásio Sinaíta, do séc. VII, cf. Lit. 
das Horas IV pág. 1.160). Outros, ainda, em Pentecostes. 
 

Lições de vida 
 
21-23 - Os princípios que regem a vida cristã são totalmente diferentes daqueles da 
opinião pública. Jesus deve ir à morte. É um dever divino, uma obrigação de amor 
que nos faz calar, reverentes e reconhecidos. O termo de Jesus não é a morte, mas 
a vitória sobre a morte (a Ressurreição), resolvendo assim o problema do 
"escândalo da cruz" (cf. Gl 5,11; 1Cor 1,23), isto é, a fé no Messias crucificado, 
inconcebível para a opinião geral. Os evangelistas atribuem a condenação de Jesus 
não ao povo judeu, mas a seus chefes. 
24 - Renunciar a si mesmo é pôr o outro em primeiro lugar, acima das ambições 
pessoais; é "considerar os outros superiores a nós mesmos" (cf. Flp 2,3). Seguir 
Cristo é imitá-lo na doação total. Não se trata de perder o sentido da vida, mas é 
uma decisão livre e consciente de quem tem uma meta a atingir, mais elevada do 
que a própria vida: ser como Cristo! 
25 - O mais garantido seguro de vida é pô-la a serviço do próximo; assim, Deus 
ocupará o lugar de prioridade em nós. 
26 - 27 - A vida presente e os bens deste mundo são apenas meios ou instrumentos 
para atingirmos o fim último que é Deus possuído por antecipação na terra pela vida na graça. Só é livre o homem que não está preso a si mesmo e se deixa conduzir 
por Deus. 
 

Oração 
 

As condições que o senhor coloca para quem quer segui-
lo, são de difícil compreensão para a natureza humana, tão 
apegada ao seu bem-estar pessoal. Ensine-me a renunciar 
decididamente a tudo que me impede de compartilhar seu 
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modo de pensar, para que eu aprenda que só é livre quem 
é capaz de dar tudo o que tem, e que a cruz e o sacrifício 
purificam o amor. Jesus, o senhor nunca nos ilude 
prometendo triunfos fáceis, mas o senhor também não nos 
decepciona porque mostra que, para seus adeptos, o 
caminho da cruz leva à realização total. Obrigado, Senhor. 
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CAPÍTULO 17  
 

Mt  17,1-9 
Transfiguração 

(cf.  Mc 9,2-13;  Lc 9,28-36)   
(1) Seis dias depois da confissão de Pedro e do anúncio da morte de Jesus (cf. 
16,16. 21), chegaram a um alto monte. Jesus tomou à parte Pedro com os dois 
irmãos Tiago e João (cf. Mc 5,27; Mt 26,37) e os conduziu a sós ao cimo do monte. (2) Numa antecipação da experiência da Páscoa, transfigurou-se aos olhos deles: seu 
corpo mortal revestiu-se dos dotes de corpo glorioso: o resplendor de sua divindade 
refletiu-se externamente, conseqüência natural da união substancial do Verbo Divino 
com a natureza humana na pessoa de Jesus, conseqüência que ficou suspensa 
durante sua vida mortal para viver como homem passível e cumprir a obra 
redentora. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas 
como se fossem neve luminosa. (3) Logo lhes apareceram duas figuras eminentes da antiga Aliança: Moisés, representante da Lei, e Elias, o primeiro profeta, a conversar 
com Jesus, dando testemunho dele e mostrando-o como remate e plenitude a que 
se ordenam a Lei e os profetas. (4) Pedro, extasiado ante a inesperada visão que 
trouxe doçura e gozo inefáveis, interveio pedindo a Jesus que prolongasse a 
duração de tanta felicidade, dizendo: - "Senhor, é tão bom estarmos aqui! Se o 
senhor quiser, levantarei neste lugar três tendas como aquela em que Deus morava 
no deserto (cf. Ex 25,8; 33,7), uma para o senhor, outra para Moisés e outra para 
Elias". (5) Ele estava acabando de falar quando uma nuvem luminosa, sinal da 
presença de Deus como no Sinai (cf. Ex 24,16), envolveu-os. Uma voz saiu da 
nuvem dizendo aos discípulos: - "Este é o meu filho unigênito muito amado (cf. Is 
42,1) no qual tenho tudo o que desejo (cf. Mt 3,17; 2Pd 1,17). Ouçam-no como o 
legislador da Nova Aliança" (cf. Dt 18,15.18). (6) Ao ouvirem tais palavras, os 
discípulos lançaram-se de rosto por terra, tomados de pavor por crerem que 
morreriam se Deus lhes aparecesse visivelmente. (7) Jesus aproximou-se, tocou 
neles e disse: - "Levantem-se! Não tenham medo!" (8) Eles ergueram os olhos e não 
viram mais ninguém senão Jesus, sozinho em sua humilde condição humana. (9) Ao 
descerem do monte, Jesus, para prevenir possíveis agitações, lhes deu esta ordem: 
- "Não digam nada a ninguém sobre esta visão, até que o Filho do Homem tenha 
ressuscitado dentre os mortos". 
 

Mt  17,10-13 
João no papel de Elias 

(cf.  Mc 9,11-13)   
(10) Os escribas, mestres da lei, interpretando o profeta Malaquias (3,23-24), 
ensinavam que à frente do Messias seria enviado pessoalmente Elias, a preparar-
lhe o caminho. Ora, como Elias acabara de se mostrar só por breves momentos na 
Transfiguração, os discípulos perguntaram ao Mestre: - "Por que dizem então os 
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escribas que primeiro deve vir ao mundo Elias? Se ele deve vir antes do Messias, 
por que desapareceu agora tão depressa?" (11) Sem rejeitar o ensinamento dos 
escribas mas completando-o, respondeu-lhes ele: - "Sem dúvida Elias vem como 
precursor com o fim de preparar o povo para o encontro com o Messias. (12) Mas eu 
lhes asseguro: esse Elias já veio, conforme predisse Malaquias (3,1): 'Eu lhes envio 
meu mensageiro. Ele aplainará o caminho diante de mim'. Mas, em vez de 
reconhecê-lo, trataram-no segundo seus caprichos incontidos, encarcerando-o e 
matando-o (cf. 14,3-12). Coisa semelhante o Filho do Homem sofrerá da parte 
deles". (13) Só então os discípulos compreenderam que lhes falara de João Batista. 
 

Questionário 
 1a - Seis dias depois do quê? 

Depois da confissão de Pedro e do anúncio da morte de Jesus (cf. 16,16. 21). 
Lc 9,28 diz "mais ou menos 8 dias depois" contando o dia da partida e o da 
chegada, que Mateus não considera. 
1b - Em que monte subiram? 

Tradicionalmente, foi no monte Tabor, 588 metros acima do nível do mar, a 10 
quilômetros de Nazaré e 70 de Cesaréia de Filipe. Outros pensam que o 
acontecimento se tenha dado no monte Hermon, 2.840 metros do nível marítimo, na 
divisa com o Líbano, ao norte de Cesaréia de Filipe, onde se encontravam Jesus e 
os apóstolos. Jesus teria andado seis dias pregando o Evangelho nas aldeias em 
torno de Cesaréia. A qualificação "alto monte" cabe mais ao Hermon do que ao 
Tabor. Mc 9,30 diz que "saindo desse lugar (arredores de Cesaréia) passaram pela 
Galiléia" e Mc 9,33 que "chegaram em Cafarnaum donde rumaram para a aldeia 
pelo além-Jordão". Se estivessem no Tabor, teriam se afastado muito do roteiro. 
2 - Que sentido tem a Transfiguração de Jesus? 

Foi um aperitivo do futuro, uma antecipação do estado glorioso de Jesus 
ressuscitado, uma teofania, ou seja, uma manifestação da divindade de Jesus 
confirmando a profissão de Pedro (cf. 16,16), para contrabalançar nos apóstolos a 
impressão negativa do anúncio da morte do Senhor. Os três apóstolos tiveram uma 
experiência da divindade de Jesus e da "glória futura que será revelada em nós" (cf. 
Rm 8,18). Ao lado de Jesus, os maiores representantes da antiga Aliança: Moisés, o 
primeiro legislador, e Elias, o primeiro profeta, mostram que todo o Antigo 
Testamento está voltado para o Messias como centro da Bíblia e da história, como fundador da Nova Aliança que renova e aperfeiçoa a Antiga. Para Moisés, leia Ex 
19. Para Elias, citado 23 vezes no Novo Testamento, cf. 1Rs cap 17-19; 2 Rs cap 1 
e 2; viveu no reinado de Acab (874 - 853 A. C). 
3 - Sobre quê conversaram? 

Lc 9,31 diz claramente: "falavam de sua morte, que ia dar-se em Jerusalém", 
o assunto mais desconcertante de todo o Evangelho. 
4 - Que modelo de tenda Pedro queria levantar? 

Pedro imaginou que essa glorificação de Jesus seria já o começo da glória 
messiânica esperada por todos. Então convinha prolongar esse momento de 
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felicidade sobre-humana, erguendo uma tenda como a da Antiga Aliança na qual 
Deus se manifestava (cf. Ex 25,8; 33,7). 
5 - O Pai já havia pronunciado estas palavras. Quando? 

No batismo de Jesus (Mt 3,17), falando ao Batista. Agora fala aos apóstolos, 
e acrescenta a ordem de ouvi-lo sempre, mesmo quando anuncia sua morte. 
6 - Qual a razão desse pavor? 

A nuvem e a voz eram sinais da presença viva de Deus (cf. Ex 16,10; 19,9. 
16; 24,15; 33,9; 40.34-35; 1Rs 8,10; 2Mc 2,8). Acreditavam que ninguém continuaria 
vivo se visse Deus com seus próprios olhos (cf. Gn 32,31; Ex 20,18-19; 33,20; Jz 
6,22-23). 
9 - Por que esta proibição? 

Ninguém conseguiria entender o mistério dessa lógica divina de que a vitória 
vem do fracasso (morte). 
12 - A afirmação "Elias já veio " não indica que o Batista é Elias reencarnado, como 
diz a doutrina espírita? 

Sabemos que só figurativamente esse Elias é João Batista, porque em Mt 
11,10 e 14 o próprio Jesus o deixou claro. O Batista é um novo Elias na austeridade 
da vida, na denúncia às injustiças, na exigência da conversão e no zelo ardoroso 
pela causa de Deus. Mais ainda. Aqui, na Transfiguração, Elias aparece tal qual ele 
foi em sua única existência terrena, e não na forma de João Batista, que, em Jo 1,21 
tirou toda a dúvida declarando oficialmente: - "Eu não sou Elias". Ele encarnou, sim, a missão de Elias (cf. Lc 1,16-17), não a pessoa. Esta é irrepetível. 
 

Lições de vida 
 
4 - Os apóstolos não viram a divindade de Jesus porque é impossível a olhos 
humanos antes da ressurreição final. Viram reflexos da divindade no corpo de Jesus 
glorificado, como será visto ressuscitado. A Transfiguração evidencia a dupla 
natureza de Jesus: a divina e a humana. A visão da luz divina no corpo de Jesus foi 
suficiente para elevar os três apóstolos a tão grande grau de felicidade que o mundo 
perdeu todos os atrativos. Será muito maior a felicidade quando contemplarmos no 
céu a divindade: "Sabemos que, quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, 
porque o veremos tal qual Ele é" (cf. 1Jo 3,2). 
5 - "Ouvi-o!" É o único mandamento do Pai no Novo Testamento. "Ouvi-o", como o 
supremo profeta anunciado por Moisés (cf. Dt 18,15. 18), como o mestre e o legislador da Nova Aliança. "Ouvi-o", mesmo quando fala de sua Paixão e morte, 
que tanto abalou a fé dos apóstolos. O Pai quer fortalecer- lhes a fé e fazê-los ver a 
morte de Jesus como parte do desígnio de Deus para a redenção da humanidade. 
Mesmo na cruz, Jesus é o Filho Amado que aceita a missão de derramar o sangue 
pelos homens. A morte na cruz não destruirá sua glória: "Quando Eu for elevado da 
terra, atrairei todos os homens a mim" (cf. Jo 12,32). Um paradoxo do Evangelho. A 
união de amor entre Pai e Filho não é perturbada, mas aprofunda-se mais na 
humilhação e no sofrimento. E assim também conosco. 
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8 - Jesus ficou sozinho: depois que Jesus veio, a Lei e os Profetas dão lugar ao 
Evangelho. Agora basta-nos Jesus, o homem da Lei perfeita e definitiva, a lei do 
amor. 
 

Oração 
 

Jesus, os apóstolos se assustaram ao ouvirem o anúncio 
da morte do Senhor. Nós também trememos diante da dor. 
Mas na Transfiguração eles compreenderam que, apesar da 
morte de cruz, o senhor não deixa de ser o Filho de Deus 
que terá uma glória igual à do Pai. Que tenhamos a graça 
de compreender que "o Pai nos predestinou a ser 
conformes à imagem do seu Filho" (cf. Rm 8,29); que, 
apesar dos nossos pecados, seremos transfigurados nessa 
imagem (cf. 2 Cor 3,18); que o senhor "transfigurará o 
nosso corpo humilhado conformando-o ao seu corpo 
glorioso" (cf. Fl 3,31). Senhor, que o sofrimento não 
consiga turvar a visão do que teremos depois da dor. 
Amém. 
 

Mt  17,14-21 
O lunático endemoninhado 

(cf.  Mc 9,14-29; Lc 9,37-43)   
(14) Quando eles chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem e, 
caindo de joelhos num gesto de súplica e de fé, rogou-lhe: (15) - "Senhor, tenha 
compaixão de meu filho! Ele sofre muito de epilepsia agravada pela ação do 
demônio com ataques de maior ou menor intensidade de acordo com as fases da 
lua. Cai muitas vezes no fogo ou na água. (16) Apresentei-o aos discípulos do senhor, 
mas eles não conseguiram curá-lo". (17) Diante do contraste entre a natureza 
humana glorificada na transfiguração de Jesus, e a mesma natureza tão prejudicada 
pelo mal na pessoa desse jovem, contraste que retrata as diferentes naturezas do 
reino de Deus e do império do mal, Jesus mostrou sua justa indignação pela falta de 
fé em geral e até nos discípulos, dirigindo-se a qualquer descrente: - "Geração 
incrédula e incorrigível que, apesar de tantos milagres operados não reconhece o 
Messias, até quando terei de suportá-los assim fechados diante do que vêem?! 
Tragam-no aqui para mim". É que, frente ao insucesso dos discípulos, os escribas e 
fariseus puseram-se a falar contra Jesus perante o povo, pondo em dúvida a 
confiança que todos depositavam nele. (18) Jesus deu uma só ordem, e o demônio 
deixou livre o rapaz que, desde aquele momento, ficou curado. (19) Então os 
discípulos que não estiveram na Transfiguração, mas que agora fortaleceram a fé ao 
verem Jesus praticar um prodígio tentado inutilmente por eles, recearam ter perdido 
o poder, que haviam recebido, de expulsar demônios (cf. 10,1-8; Mc 6,12-13); 
chegaram-se a ele em separado, perguntando: - "Por que é que nós não 
conseguimos expulsá-lo?" (20) Ele, mostrando que a fé pura é condição indispensável 
para obtenção de milagres, e sabendo que os discípulos, diante dos estragos 
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produzidos pelo demônio naquele infeliz, tiveram momentos de hesitação e dúvida, 
respondeu: - "Por causa da fraqueza da fé de vocês. Pois, com toda a verdade lhes 
digo: se um dia tiverem uma fé autêntica do tamanho de um grão de mostarda (cf. 
1Cor 13,2), poderão dizer a esse monte que acabei de descer: 'Passe daqui para lá 
e ele passará' (cf. Mc 11,23; Lc 17,6). Para a fé não há obstáculo impossível! (21) 
Todavia, esta espécie de demônios não se faz sair senão à força de oração com 
jejum!" 
 

Questionário 
 20 - "Fé como um grão de mostarda." Então nós não temos fé nenhuma? 

"Pequeno como um grão de mostarda" e "capaz de transportar montanhas" 
são provérbios que aqui significam: a fé sincera, por pequena que seja, triunfa sobre 
as maiores dificuldades (montanhas) e é capaz de realizar o que seria impossível 
aos meios humanos. A fé é como a mão de Deus em nós. A oração alimenta a fé e 
amor a Deus. Os que acusam Deus de não atender às súplicas, deveriam antes 
reconhecer a inautenticidade da própria fé. 
21 - Certos demônios só se expulsam pela oração com jejum. Você vê o porquê? 

O demônio penetra mais no mundo pelo orgulho e pela sensualidade 
imoderada. Depois que se rebelou por não aceitar sua condição de inferioridade 
frente a Deus (seu pecado original), ele insinua no mundo o orgulho, tentando os 
homens a viverem independentes de Deus. Ora, a oração nasce exatamente da 
necessidade que o homem sente de Deus, o que já é o aniquilamento do orgulho. E 
o jejum é uma penitência que vence os excessos da sensualidade em geral. Essas 
duas práticas tornam mais viva a fé, purificam-nos e são particularmente 
necessárias quando se trata de vencer tentações mais fortes (cf. Dn 9,3). 
 

Lições de vida 
 

Estranhamos a queixa de Jesus contra essa gente incrédula. Mas isto nos faz 
entender que, para ele, é pior a falta de fé do que a epilepsia. Aliás, a lição deste 
trecho do Evangelho não está tanto na cura do endemoninhado quanto na 
necessidade de fortalecermos a fé. Um mínimo de fé inabalável coloca na mão do 
homem o poder de Deus: concede-lhe operar prodígios e superar obstáculos do 
porte de uma montanha. Por outro lado, é bem reduzida a eficácia da fé sem convicção. A pequenina semente de mostarda traz uma força interior que a torna um 
arbusto. Assim a força da fé nos faz participar da onipotência de Deus (cf. Jo 14,12). 
Os sacramentos, por exemplo, produzem maior ou menor intensidade da graça, na 
medida das disposições interiores de quem os recebe. Obra maior do que 
transportar montanhas é remover alguém do estado de morte espiritual pelo pecado, 
para fazê-lo viver a vida da graça. 
 

Oração 
 

Senhor, peço me conceda a graça de uma fé autêntica, que 
se traduza por uma generosa entrega nas mãos de Deus, 
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uma confiança total na divina providência como a de uma 
criança diante dos pais; um amor seguro e tranqüilo, uma 
certeza sem cálculo nem temor. Obrigado, Senhor, por me 
ensinar que nenhum demônio resiste à oração unida ao 
jejum ou a uma fé inabalável. Aumente em mim, Senhor, o 
espírito de oração e de penitência dignas de um discípulo 
que lhe quer seguir os passos de Mestre. Amém. 

 
 

Mt  17,22-23 
Segundo anúncio da Paixão 

(cf. Mc 9,30-32;  Lc 9,43-45)  (22) Estavam juntos na Galiléia quando Jesus lhes disse: - "O Filho do Homem vai ser 
entregue nas mãos dos homens, (23) que o matarão, mas ao terceiro dia 
ressuscitará!" Assim, pela segunda vez (cf. 16,21), mostrou-lhes que a verdadeira 
missão do Messias é dar a vida por todos e ressuscitar. Desta vez nenhum dos 
apóstolos lhe objetou nada, índice de certo crescimento na fé. Mas, ficaram profundamente contristados sem compreender o mistério da morte que gera vida. 
 

Mt  17,24-27 
Jesus paga imposto 

  
(24) Tendo eles chegado em Cafarnaum, os fiscais coletores do imposto religioso 
aproximaram-se de Pedro com a pergunta: - "O Mestre de vocês não paga as 2 
dracmas do Templo?" - "Sim, ele cumpre os deveres de cidadão israelense" - 
responde ele. (25) Logo que Pedro entrou em sua casa, Jesus, que ali já se 
encontrava, demonstrando conhecimento da conversa com os coletores, antecipou-
se-lhe, perguntando: - "Simão, qual é o seu parecer? De quem arrecadam taxas ou 
impostos os reis da terra, dos seus filhos ou dos estranhos?" (26) - "Dos estranhos" - 
respondeu Pedro. E Jesus concluiu: (27) - "Por conseguinte, eu, o Filho, estou isento 
de taxas na casa de meu Pai. Todavia, a fim de não causar má impressão a essa 
gente, vou renunciar aos meus direitos e me nivelar aos outros (cf. Hb 2,17). Vá ao 
mar, lance o anzol, tome o primeiro peixe que pegar na isca, abra-lhe a boca. Nas 
guelras encontrará um estáter, que vale 4 dracmas. Tome-o e dê-o aos cobradores, 
por mim e por você". 
 

Questionário 
 23 - Qual a razão de ficarem tão contristados? 

Não era simplesmente por perderem o Mestre querido. Imaginavam que o 
Messias seria imortal (cf. Mt 16,21-22). Era inconcebível o conceito de messianidade 
sujeita à morte. E não compreendiam a lição do sofrimento como reparação e 
redenção. 
24 - Que Lei obrigava a esse imposto religioso? 
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A regulamentação de Ex 30,11-16 obrigava todo o israelita do sexo 
masculino, com 20 anos completos, mesmo fora da pátria, no dia 15 do mês de adar 
(meados de fevereiro a meados de março), a contribuir anualmente com meio ciclo 
(moeda hebraica), equivalente a 2 dracmas gregas (didracma), para a manutenção 
do culto dos sacrifícios oferecidos na tenda da reunião, no deserto, e futuramente no 
Templo de Jerusalém. O didracma valia 2 denários, dois dias de trabalho. Uma 
ovelha valia 1 dracma. O estáter grego valia 1 ciclo. Após o ano 70, destruído o 
Templo, a taxa era recolhida nas sinagogas. No tempo de Jesus, havia cerca de 4 
milhões de judeus na terra de Israel. 
25 - Quem são os filhos e os estranhos? 

Os reis e seus familiares estavam livres de taxas. Jesus era rei. Portanto, 
isento de impostos, assim como os apóstolos, por serem seus familiares. Os 
estranhos eram os não pertencentes à família real. Outros interpretam assim: Jesus 
era o filho de Deus, a quem pertencia o Templo. Como tal, não estava sujeito à lei 
do tributo. 
27 - "Para não causarmos má impressão": o que isto ensina? 

Ensina que, por caridade, devem-se evitar qualquer comportamento, atitude, 
gesto ou palavras que, embora permitidos, possam abalar a fé ou tornar-se mau 
exemplo para alguém (cf. 1Cor 8,13; 10,23 e 28). 
 

Lições de vida 
 

As palavras cruz e morte permanecem questionadoras e incompreensíveis. 
Jesus, pagando o imposto do Templo por Pedro, honrou acima dos companheiros o 
chefe dos apóstolos. Mandando pescar aquele determinado peixe, evidencia uma 
ciência sobrenatural e robustece a confiança de Pedro no Mestre. Para não causar má impressão em coisa de per si lícita, ensina que convém evitar qualquer gesto ou 
comportamento suscetível de má interpretação e, que, às vezes, para não chocar o 
senso comum, convém cumprir certos "deveres" sociais ou religiosos. 
 

Oração 
 

Obrigado, Jesus, por ter aceitado a Paixão e Morte como 
reparação pelos pecados do mundo todo e pelos meus em 
particular. Peço que o senhor esteja presente no coração dos que irão morrer hoje e fortaleça tantos que sofrem 
dores lancinantes, cruzes orgânicas ou torturas de 
corações martirizados. Fique com eles, Senhor, para que 
nesses calvários lhes surja sempre a luz de uma nova 
esperança e a entrega confiante nas mãos do Pai. Amém. 
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CAPÍTULO 18  

 
Mt  18,1-5 

Espírito de infância. Grandeza. Adoção. 
(cf. Mc 9,33-37;  Lc 9,46-48)   

(1) Por terem notado a distinção que Jesus deu a Simão, os apóstolos vinham 
discutindo a respeito do primado. Chegaram-se ao Mestre com a pergunta que 
revela a busca de prestígio e poder: - "Quem de nós vai ser o maior, vai valer mais e 
ser chefe na nova sociedade que o senhor está para fundar na terra?" (2) Jesus, que percebeu o indisfarçado sentimento de ciúme, aproveitou a 
oportunidade para dar uma lição prática de simplicidade com uma parábola viva. 
Chamou um menino, colocou-o no meio deles (3) e ensinou exatamente o contrário 
do que a sociedade sempre propôs: - "Digo-lhes a verdade: se vocês não 
transformarem interiormente o modo de pensar, deixando esses sentimentos de soberba e ambição, e não se tornarem simples e humildes, dóceis e sem inveja nem 
pretensões, mas contentes com a própria condição como os meninos, não poderão 
sequer ser meus discípulos e fazer parte do Reino dos céus constituído pelos meus 
adeptos na terra. (4) A pessoa que se fizer espiritualmente pequena e simples como 
este menino, eis o maior, isto é, o mais querido de Deus no Reino dos céus, ao qual 
ninguém tem direito por posição ou prestígio. (5) Digo mais: quem por meu amor 
acolher e cuidar de um menino como este, está acolhendo a mim mesmo" (cf. 10,40; 
25,40). 
 

Mt  18,6-11 
O maior escândalo. Valor da pessoa. Anjo da guarda 

(cf.  Mc 9,42-48;  Lc 17,1-2)   
(6) Mas quem faz uma pessoa humilde perder a fé em mim, é preferível para ele que 
lhe pendurem ao pescoço, não a pedra de moinho manual movido pelos braços das 
mulheres (cf. 24,41), sim a grande mó dos moinhos tocados por asno, e o precipitem 
no fundo do mar. (7) Desgraçado do mundo por causa de tantos maus exemplos, 
com a conseqüente perda da fé e afastamento de Deus! Dada a corrupção dos 
costumes, é moralmente impossível não haver desses escândalos, mas ai do 
homem causador deles! (8) Se em sua vida alguma coisa ou alguém tão precioso 
quanto a mão ou o pé é ocasião próxima de você perder a fé em Cristo, corte-os 
pela raiz e lance-os longe. Mais vale você assegurar sua salvação eterna tendo 
perdido mão ou pé na terra, do que ser lançado ao fogo eterno com mãos e pés, ou 
com aquela pessoa que o afasta de Deus. (9) E, se algo ou alguém tão precioso 
como um olho é ocasião próxima de você perder a vida de fé, arranque-os de uma 
vez e lance-os longe. É preferível entrar na vida eterna depois de ter perdido um 
olho ou uma grande amizade, a conservar-se sujeito a eles e ser lançado à Geena 
do fogo (cf. 5,22). Mais vale a integridade espiritual do que a integridade física ou 
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afetiva (cf. 5,29-30). (10) Guardem-se de desprezar qualquer pessoa simples do povo, 
por mais obscura que seja, pois Deus tanto ama esses humildes que os confiou à 
guarda dos espíritos mais elevados da corte celeste, os anjos que se mantêm sem 
cessar na presença de meu Pai que está nos céus, sempre prontos a executar suas 
ordens (cf. SI 91,11-12; Tb 5,4; 12,15; Lc 16,22; At 12,7.15). (11) Os que desviam 
para o mal os humildes, destroem a obra que Cristo veio realizar, de salvar o homem 
que se havia perdido (cf. Lc 19,10). 
 

Questionário 
 4 - Em que podemos assemelhar-nos a meninos? 

Na simplicidade em crer tranqüilamente nos mistérios da fé, superiores à 
compreensão da mente; muito adulto só crê no que entende. Na submissão 
amorosa aos superiores, como a criança aos pais. Em viver o momento presente; 
adulto vive preocupado antecipadamente. Em contentar-se com a própria condição; 
o grande complica a vida com a mania de grandeza e não se contenta com o que 
tem. Na pureza de intenção, sem a malícia do adulto. Na espontaneidade, enquanto 
o grande anda cheio de formalidades. Na autenticidade que não faz de conta, que 
diz o que sente sem segundas intenções nem fingimento; sim é sim, não é não, sem 
duplicidade. Na abertura a todos os valores da vida para novos comportamentos; 
gente adulta acha que sabe o bastante. A criança é possessiva sem ser injusta; 
gente adulta é possessiva explorando os outros. A criança necessita de todos; o 
grande quer ser independente. Na incapacidade de ódio. Na inocência dos 
costumes. A criança confia é abandona-se nos braços dos pais. 
6a - Como se sabe que esses "pequeninos" não são as crianças?  

Porque "os que crêem em mim" só podem ser adultos. 
6b - Você entende a força de expressão da "mó de moinho?" 

Um dos suplícios reservados aos maiores criminosos consistia no afogamento 
com um peso atado ao pescoço para impedir que o cadáver boiasse. A privação da 
sepultura era a maior maldição e ignomínia. A "mó de moinho" em vez dos 
costumeiros pesos atados ao pescoço do condenado dá a entender que fazer 
alguém perder a fé é crime maior do que o desse condenado. 
7a - Que se entende aqui por "mundo"? 

Não é a terra, a natureza cósmica, mas aquela parte da humanidade que se 
opõe ao plano de Deus e induz muitos a perderem a fé. É desgraçada porque favorece o reino de satanás, cuja ação maléfica só terá fim na consumação do 
tempo (cf. 13,41). "Ai do homem por quem vem o escândalo" mostra que a ação 
demoníaca invisível necessita de instrumentos visíveis para seduzir os homens. A 
perda da fé é um dos sinais precursores do fim (cf. 24,10-12). 
7b - "É necessário haver escândalos". É uma necessidade absoluta? 

Não é uma necessidade ontológica ou absoluta, mas conseqüência lógica e 
histórica da natureza humana debilitada pelo pecado. 
8 - O que significa privar-se da mão, do pé, do olho? 
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É uma linguagem figurada ensinando que devemos preferir qualquer prejuízo 
físico ou afetivo a perder a fé; cortar algo tão precioso como a mão ou o pé, antes 
que se perder eternamente; entrar na outra vida tendo sacrificado algum bem de 
suma importância, mas prejudicial a nossa vida de união com Deus. Outro 
comentário sugere que "mão" significa ação; "pé", o caminho que seguimos; e 
"olho", a nossa vontade. 
9 - Que é Geena? (cf. Mt 5,22) 

Um vale ao sul da cidade de Jerusalém, também chamado vale de Bem-
Hinom, onde ofereciam ao deus Moloc holocaustos de crianças (cf. 2Cor 28,3; 33,6). 
Os israelitas o transformaram em lugar de queima de lixo da cidade, passando a ser 
símbolo da maldição eterna (cf. 5,22). 
 

Lições de vida   
Todo o capítulo 18 é chamado "Discurso da comunidade" para o bom 

andamento da futura vida da Igreja. É o complemento da Carta Magna do novo 
Reino de Deus proclamado no Sermão da Montanha (cf. cap. 5, 6 e 7). 18,1-5 é 
dirigido aos chefes da Igreja, prevenindo-os contra a ambição de cargos e dando a 
lei básica da verdadeira grandeza: o maior e o mais importante não é quem domina, 
mas quem vive para servir e acolhe fraternalmente Jesus na pessoa dos humildes. 
Menino ou pequeno não é somente quem está na infância; é toda pessoa de pouco 
valor social. Converter-se espiritualmente é inverter o rumo da vida voltando atrás 
desse caminho de grandeza que se está percorrendo para se tornar como criança, 
numa inversão de valores, numa transformação do modo de pensar. 

O que Jesus diz de "quem recebe em meu nome uma criança" é forte 
estímulo para pais, professores, catequistas e responsáveis por abrigos de crianças. 

Lição importante é que devemos evitar tudo o que, mesmo lícito, possa abalar 
a fé de alguém (cf. 1 Cor 8,13; 10,23). 

Na afirmação de Jesus sobre os anjos, temos a confirmação da doutrina 
judaica e cristã dos anjos da guarda (cf. SI 91,11), nossos amigos e advogados, 
sempre diante de Deus, prontos para qualquer atividade em favor dos homens. A palavra "anjo" vem do grego (ânghelus, donde o nome Ângelo) e significa 
mensageiro (cf. Hb 1,14). 
 

Oração  
Senhor, necessito da graça da infância espiritual, da qual 
foi mestra Teresinha do Menino Jesus, para que eu viva na 
inteira dependência do Pai Celeste. Também, Senhor, que 
nunca me torne obstáculo para a fé de quem quer que seja; 
que nunca uma palavra, um gesto, uma atitude minha 
possam causar a queda de outros. 
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Ao anjo da guarda: 
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me 
confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa 
e ilumina. Amém. 
 

 
Mt  18,12-14 

A ovelha desgarrada. Valor da pessoa 
(cf.  Lc 15,1-7)  

 (12) Que acham vocês? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se desgarra, 
ainda que uma entre cem represente pouca coisa, não deixará ele as outras 99 em 
lugar seguro na montanha, para ir solícito em busca da que se desgarrou? (13) E, se 
consegue reencontrá-la, garanto-lhes, ele sente mais alegria por esta única do que 
pelas 99, que não se desgarraram. (13) Da mesma forma, o pai de vocês que está 
nos céus quer que não se perca nenhum desses humildes, por mais obscuro que 
seja aos olhos dos homens.  

Mt 18,15-20 
Correção fraterna.  Ligar e desligar. Oração em comum 

(cf.  Lc 17,3)   
(15) Se um irmão na fé e membro da mesma comunidade cometer uma falta grave e 
pública contra você ou não, como primeira atitude vá admoestá-lo amigavelmente, 
entre vocês dois apenas, preservando assim seu bom nome. Se ele o ouvir, 
reconhecendo o erro e arrependendo-se, você terá recuperado esse irmão para 
Deus e para a comunidade, pois, sem isso, talvez ele se perdesse no erro ou no 
mau caminho. (16) Se ele não acolher a correção, faça uma segunda tentativa: chame 
uma ou duas pessoas da comunidade para que toda a questão seja resolvida sob a 
palavra mais autorizada de duas ou três testemunhas (cf. Dt 19,15). (17) Se ele 
recusar ouvi-las, o terceiro passo será recorrer à última instância: leve o fato ao 
conhecimento da Igreja, isto é, da assembléia dos fiéis representada pelos pastores 
que a dirigem. E se ele recusar-se a ouvir a própria Igreja, tornou-se como pagão 
que vocês consideram impuro, com quem não se tem comunhão de vida e por quem 
não se é responsável, e como publicano também impuro, que voluntariamente se 
exclui da sociedade dos fiéis. (18) Dou-lhes minha palavra, estendendo a vocês, 
pastores da igreja unidos colegiadamente ao chefe, o que concedi a Pedro em 
particular (cf. 16,19); tudo o que vocês condenarem ou declararem errado na terra, 
será condenado no céu, e tudo o que absolverem ou declararem certo na terra, será 
absolvido no céu: seus julgamentos serão os meus. (19) Mais ainda. Declaro-lhes: 
quando dois de vocês ou dos simples fiéis se puserem de acordo para pedir seja o 
que for de útil no plano de Deus sobre a terra, isso lhes será concedido por meu Pai 
que está nos céus. (20) Porque onde estiverem dois ou três féis reunidos em meu 
nome (cf. At 1,14; 12,5), aí estou eu no meio deles, orando ao Pai. Assim e sempre 
estarei presente à minha Igreja para assisti-la, dirigi-la e confortá-la". 
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Questionário 

 12 - O sentido desta parábola? 
O pastor é Deus. As ovelhas somos nós. A extraviada é o cristão que 

abandona sua comunidade. Trata-se de um extravio mais doutrinal que moral, como 
se depreende de Mt 24,4. 11.24; 2Tm 3,13; 1Jo 3,7; Ap 12,9; 19,20. A solicitude do 
pastor na busca da ovelha perdida mostra o amor de Deus para com o menor dos 
seres humanos, amor que não se resigna a perder um filho, mesmo rebelde e 
grande pecador. Sem esse amor de Pai a ovelha estaria irremediavelmente perdida. 
O condicional, "se a encontrar" supõe que nem sempre a busca é bem sucedida 
porque nem sempre o pecador se deixa encontrar. A alegria pelo reencontro lembra 
a festa do Pai do filho pródigo ao retorno do caçula. Um filho que escapa de morte 
iminente dá mais alegria aos pais do que outros que não correram perigo. 
15 - Que ensina Jesus sobre a correção fraterna? 

Que ninguém fique indiferente diante de erros graves na comunidade. 
Moderação quando aplicamos normas disciplinares. Não tenhamos pressa em 
condenar quem cometeu um erro por culpa própria ou por um escândalo na 
comunidade, mas cheguemos a ele amigavelmente, com reiteradas tentativas de 
correção fraterna para afastá-lo do mal. Que a primeira tentativa seja pessoal, em 
particular. Se não formos bem sucedidos, voltemos com algumas pessoas amigas 
para que a intervenção seja mais persuasiva. Se este meio for infrutífero, recorra-se 
à correção oficial dos responsáveis da comunidade. Quando este recurso falha, só 
resta confirmar a exclusão já decidida pelo faltoso. Mesmo assim, esta medida não 
visa a condenar, mas a chocar o indivíduo e levá-lo a reconsiderar sua posição. 
18-19 - Que têm a ver estes dois versículos (do perdão dos pecados e da oração em 
comum) com a instrução do v. 15 sobre o réu? Não são sentenças isoladas? 

São uma grande lição que completa o processo da recuperação do 
extraviado. Se este incorrigível foi excomungado, a Igreja não se dará por satisfeita, 
mas estará sempre disposta a dar-lhe o perdão, caso ele se arrependa um dia. E, 
enquanto permanecer irredutível, a comunidade não cessará de orar para que ele se 
emende. 
 

Lições de vida 
 A comunidade, por ser o lugar de segurança na vida cristã, deve preocupar-se 
com quem se desviou da doutrina. A indiferença seria frieza em relação ao próprio 
Cristo. Jesus foi sempre atrás da ovelha extraviada, porque para ele cada pessoa é 
única e vale mais que o mundo. 

Deus não quer a condenação de ninguém; a todos dá os meios necessários à 
salvação. Só se condena quem opta por viver longe de Deus. 

"Vai" é como dizer: quem percebe a queda do outro, dê o primeiro passo no 
sentido da recuperação. Omitir a correção já é uma falta (cf. Lv 19,17). 
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Jesus diz "Irmão que comete um erro" para que distingamos entre alguém 
que peca algumas vezes e quem é de fato pecador habitudinário. 

A comunidade tem o poder judiciário de decidir sobre a pertinência ou não de 
seus membros, sem deixar de interessar-se pela volta do elemento indigno (cf. 1Cor 
5,4-5), como o pastor com a ovelha perdida. 

Os rabinos limitavam-se a dar interpretação da lei antiga. Jesus confere a 
seus apóstolos o poder de emanar leis que liguem ou desliguem, que proíbam ou 
permitam em vista do bem da Igreja, que definam a doutrina do Evangelho, a 
verdade e o erro. 

Como agrada a Deus a união dos corações! A oração em comum nos irmana 
na convergência de intenções e de aspirações, tem força e valor garantidos porque 
conta com a presença de Jesus, não como a de Deus em toda parte, mas presença 
operante e eficaz. 

Oração 
 

Agradeço-lhe, Senhor, por tantas ovelhas desgarradas e 
reconduzidas pelo desvelo do Pastor supremo. A 
humanidade toda era uma ovelha perdida, um filho pródigo 
reduzido ao nível de animais. Que seria de nós todos, não 
fosse o amor de quem veio da Casa do Pai para nos 
reencontrar? 
Falta-me zelo, Senhor, para ajudar na recuperação de quem 
se afastou da comunidade de fé. Com facilidade lavo as 
mãos como Pilatos porque não rezo como deveria. Pelo 
crescimento dos abençoados grupos de oração, onde 
tantos cantam os louvores de Deus e lhe abrem a alma e o 
coração, obrigado Senhorl 

 
 

Mt  18,21-35 
Perdoar 

(cf.   Lc 17,4)   
(21). Então se aproximou Pedro querendo saber a medida do perdão e da 
reconciliação, e perguntou: - "Senhor, quando um meu irmão na fé cometer uma 
falta contra mim, quantas vezes lhe devo perdoar? Até sete vezes?" (cf. Pr 24,16). É 
que os rabinos ensinavam que se devia perdoar três vezes. E Pedro julgou-se muito 
generoso propondo o limite do perdão em sete vezes. (22) Respondeu-lhe Jesus: -
"Eu não lhe digo até sete vezes, e sim até setenta vezes sete (cf. Gn 4,24), quero 
dizer, um número ilimitado de vezes, sempre que haja arrependimento sincero". 
Parábola do servo sem misericórdia 
(23) Sucede com o Reino dos céus no julgamento final o mesmo que com um rei que 
quis ajustar contas com seus funcionários. (24) Logo que começou o ajuste, 
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trouxeram-lhe um da mais alta posição, que havia lesado o estado na fabulosa soma 
de 10 mil talentos, correspondendo a 350 toneladas de prata. (25) Não tendo ele 
possibilidade de pagar, o senhor, usando dos direitos, que a lei concedia (cf. Ex 
22,2), mandou que fosse vendido como escravo com a mulher, filhos e tudo quanto 
possuía, para que saldasse ao menos parte da dívida. (26) Atirando-se-lhe então aos 
pés, o devedor, prostrado, suplicou: -"Tenha paciência comigo, conceda-me um 
prazo, e eu pagarei tudo!" (27) Tomado de compaixão, o senhor deixou-o em 
liberdade e perdoou-lhe a exorbitante dívida. (28) Ainda a caminho de volta para casa, 
esse funcionário encontrou-se com um de seus companheiros que lhe devia a 
insignificante soma de cem moedas de prata, correspondendo a cem dias de 
trabalho. Em contraste com a bondade do rei, agarrou-o pela garganta e o sufocava 
dizendo: - "Pague o que me deve!" (29) Então o companheiro atirou-se-lhe aos pés 
suplicando: - "Tenha paciência comigo, conceda-me um prazo, e eu pagarei tudo!" (30) O outro, porém, não só recusou-se a atendê-lo, mas foi às autoridades e 
mandou-o encarcerar até que pagasse a dívida. (31) Vendo o que se passava, seus 
companheiros ficaram profundamente contrariados e foram informar o senhor de 
tudo o que acontecera. (32) Por isso, o senhor mandou-o chamar e lhe disse: - "Servo 
mau, perdoei-lhe toda aquela enorme dívida só por me ter suplicado. (33) Não devia, 
você também, compadecer-se do companheiro como eu me compadeci de você?!" 
(cf. Mt 6,12) (34) E, cheio de indignação, o senhor o entregou nas mãos dos 
carcereiros até que pagasse toda aquela dívida, que na realidade ele nunca 
conseguiria liquidar. (35) Assim também tratará vocês meu Pai celeste, diante das 
dívidas dos pecados, se cada um não perdoar de todo o coração as bem menores 
ofensas de um ao outro (cf. 6,12). 
 

Questionário 
 24 e 28a - A quanto correspondem os 10 mil talentos e as cem moedas de prata? 

O talento era uma medida de peso equivalente a 6 mil dracmas gregas ou 6 
mil denários romanos. Uma dracma ou um denário representava um dia de trabalho 
de um operário. Uma família vivia bem com duas dracmas ou dois denários por dia. 
O talento pesava 34 quilos. Portanto, 10 mil talentos são 340 toneladas de prata, 
porque nesse tempo, em Israel, estava em uso o talento grego de prata, tendo saído 
da circulação o antigo talento áureo dos judeus. As cem dracmas ou cem denários 
correspondiam a cem dias de trabalho. 
b - Na vida espiritual, o que representam essas duas dívidas? 

Os 10 mil talentos são a enorme dívida que contraímos com Deus, um Pai de 
infinito amor, ofendido pelos pecados. O perdão concedido na parábola mostra que 
Deus manifesta sua majestade na grandeza de sua misericórdia. As cem moedas de 
prata são as dívidas das nossas faltas cometidas de um para o outro na convivência 
humana. Se soubermos perdoar (desde que haja arrependimento), estas faltas no 
relacionamento humano, Deus apaga as grandes dívidas que temos com ele. 
25 - O rei podia vender o devedor? 

A lei do Ex 22,2 dava o direito de vender o devedor impossibilitado de pagar, 
e o código penal helenístico estendeu a pena à família do devedor (cf. Dn 6,25). 
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Lições de vida 

 
Pedro pensa nos limites do perdão a ser dado. Mas o amor não tem limite 

nem fronteira. Perdoar só até certo ponto não é amar. A lei do perdão que Jesus nos 
passou vem do coração. A humanidade à qual pertencemos recebeu do Pai um 
perdão sem limite (de 10 mil talentos), porque ele se compadeceu de nós, por isso a 
nossa medida de perdão passou a ser a misericórdia e não a justiça (cf. Lc 6,36). O 
perdão possibilita a vida na comunidade onde não pode haver dureza de coração. A 
medida com que seremos medidos no julgamento final será a que usamos hoje para 
medir os outros (cf. Mt 7,2). Quem perdoa é sempre o maior. A iniciativa do perdão 
partiu de quem mais ama, de Deus. Na família, quem toma a iniciativa do perdão é 
quem mais ama. Mesmo que o irmão caia sempre no mesmo erro, não sendo capaz 
de libertar-se. O ofendido tem a dívida de perdoar, e o pecador tem a de se 
arrepender e procurar emenda. Só assim o bem triunfa (cf. Rm 12,21). 
34 - Analise um pouco essa condenação. 
O maior pecado desse devedor insolvente está na mais cruel dureza de coração 
usada contra o companheiro que lhe devia uma insignificância. Dá impressão que 
Deus revogou o perdão concedido há pouco. Mas os dons de Deus são irreversíveis; 
ele não os retoma. Aqui a condenação é conseqüência da nova dívida como a dos 
10 mil talentos, contraída com o iníquo procedimento de ter tratado o companheiro 
sem um mínimo de misericórdia. E os inexoráveis se excluem a si próprios da 
misericórdia, em força do princípio: "Sereis medidos com a medida com que tiverdes 
medido" (cf. Mt 7,2). 
 

Oração 
 

Senhor, sei que o perdão é sempre imerecido e só se 
explica pelo coração de Deus, o grande Pai. A experiência 
que tenho de tantas vezes ter sido perdoado de pecados, 
também graves, me ensina a perdoar com a mesma 
gratuidade e me torna sensível aos erros alheios. Que eu 
não admita a fórmula não cristã do "Perdôo, mas não 
esqueço". Que eu não fique guardando no arquivo da 
memória os atritos com o outro, porque são um peso morto para quem os carrega e um obstáculo para o reinado de 
Deus em mim. Que eu descubra o sabor de ser 
misericordioso a fim de me parecer com o Pai celeste (cf. 
Lc 6,36) e porque quem recebe misericórdia não tem direito 
de trancá-la endurecendo o coração. Que eu, um perpétuo 
devedor diante de Deus, não considere ninguém meu 
devedor, para que eu possa rezar com verdade o "Perdoai 
as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos tem 
ofendido". Amém. 
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CAPÍTULO 19  

 
Mt  19,1-2 

Última subida a Jerusalém 
(cf.  Mc 10,1-2;   Lc 9,51;  17,11)   

(1) Quando Jesus terminou esses ensinamentos em Cafarnaum (cf. 17,24), deixou 
definitivamente a Galiléia e encaminhou-se pela última vez para a Judéia, dando 
uma longa volta pela Peréia, além do Jordão, pois não foi bem recebido ao 
pretender passar pela Samaria (cf. Lc 9,51-53). (2) Seguia-o muita gente com 
doentes, e ele aí os curou a todos. 
 

Mt  19,3-9 
Indissolubilidade  matrimonial 

(cf.  Mc  10,3-12)   
(3) Achegaram-se a ele alguns fariseus e, para pô-lo à prova, fizeram-lhe uma 
pergunta insidiosa sobre a debatida questão do divórcio (cf. 5,31-32). Indagaram: - 
"Será permitido a um homem repudiar a própria esposa por qualquer defeito?" (4) 
Com muita habilidade, Jesus, fiel aos seus princípios, evitou discussões estéreis e 
respondeu mostrando as propriedades essenciais de unidade e indissolubilidade em 
que Deus instituiu o matrimônio: - "Vocês não leram que o Criador, desde o 
princípio, fez o homem varão e a mulher (cf. Gn 1,27; 5,2) (5) e disse, instituindo o 
estado natural de casados: 'por isso deixará o homem os laços mais sagrados com 
seu pai e sua mãe para se unir a sua mulher, e assim os dois se tornarão uma só 
carne?' (cf. Gn 2,24). (6) Assim eles já não são mais dois, mas uma só pessoa com 
vínculos mais fortes que os de parentesco, formando a sociedade humana mais 
íntima de um homem com uma mulher. Portanto, não separe o homem o que Deus 
uniu! O casal é unidade indivisível". (7) Objetaram eles: - "Por que então Moisés 
prescreveu dar à mulher um certificado de repúdio quando ela é rejeitada, para que 
os dois divorciados estejam livres de contrair novas núpcias?" (8) Replicou-lhes ele: - 
"Moisés não prescreveu o divórcio, mas, estando já introduzido esse costume por 
influência dos povos pagãos, o grande legislador o permitiu por causa da dureza do 
coração de vocês, visando reprimir os abusos da poligamia e para subtrair a esposa 
às crueldades do marido que não a quer mais. Mas essa permissão não revoga a lei 
estabelecida por Deus desde o começo (cf. Gn 2,24). (9) Agora chegou o tempo de 
se ab-rogar essa tolerância. Como legislador da Nova Aliança (cf. 28,24) eu lhes 
declaro: se alguém despede a própria mulher, exceto no caso de concubinato, e 
casa com outra, é adúltero; e quem se casa com uma repudiada é adúltero" (cf. 
5,32; Lc 16,18; Rm 7,2-3; 1Cor 7,10-11). 
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Questionário 

 1 - Da Galiléia para Jerusalém a viagem mais curta seria atravessando a Samaria. 
Jesus tomou o caminho mais longo pelo além Jordão. Por quê? 

Lc 9,51-53 diz claramente que os samaritanos, pela tradicional inimizade com 
os judeus, negaram-lhe hospedagem. E Jesus cala! 
3a - Era lícito o divórcio? 

O Dt 24,1 não o preceituava, mas o permitia como costume introduzido por 
influência pagã na sociedade: "Se um homem toma uma mulher e se casa com ela, 
mas ele mais tarde passa a não amá-la porque descobriu nela qualquer coisa que o 
envergonhe, redija para ela um atestado de repúdio e lho entregue mandando-a 
embora de sua casa". A escola de Hillel, laxista, ensinava que a condição "qualquer 
coisa que o envergonhe" podia ser um defeito físico ou moral. A escola de Shammai, 
mais rigorosa, só admitia o divórcio em caso de infidelidade ao marido. 
3b - Que cilada a pergunta armava a Jesus? 

Se Jesus tolerasse o divórcio, acusariam-no de contradizer-se a si mesmo, 
pois já o havia proibido em 5,31-32. Se o rejeitasse, o acusariam de estar contra o 
Dt 24,1 e se colocaria em má situação diante de Herodes Antipas, governador da 
Peréia, por onde estava transitando, divorciado da esposa e adúltero notório. 

À outra pergunta "Por que Moisés permitiu o divórcio?", Jesus respondeu "no 
começo não foi assim", como a dizer: Moisés tem menos autoridade que Deus. O 
que havia no princípio tem prevalência sobre o que veio depois. E Moisés não 
prescreveu, mas permitiu. Foi uma concessão feita à fraqueza humana por causa da 
dureza do coração que deixa o homem surdo diante de Deus. No "Eu lhes digo" 
como em 5,21, Jesus, legislador final da vontade de Deus, ab-rogou uma disposição 
da lei antiga, ab-rogou o divórcio. 
5 - "Uma só carne" só indica a união corporal dos sexos? 

"Carne e sangue" é a designação do modo de ser terreno do homem em 
oposição ao "homem espiritual" (cf. 1Cor 3,1) que se deixa conduzir pelo Espírito 
Santo. "Carne" para os hebreus tem uma dimensão muito mais ampla que em nossa 
língua: traduz a pessoa toda. Portanto, "uma só carne" representa a fusão de duas 
pessoas humanas numa só. Basta ver a conhecida expressão: "O Verbo se fez 
carne", que não tem conotação sexual mas diz que a segunda pessoa da Trindade 
se fez perfeita pessoa humana. No projeto traçado por Jesus para toda a humanidade, a união do casal abrange toda a dimensão da vida humana. A unidade 
do matrimônio é indivisível. E o que o Criador estabeleceu no início, não pode ser 
ab-rogado por concessões humanas. 
9 - Que dizer da expressão que se encontra em algumas Bíblias: "Exceto em caso 
de adultério?" 

Sérios estudos lingüísticos comprovaram que essa tradução é inexata porque a palavra original grega "pornéia" (em hebraico zenut) significa matrimônio falso, 
matrimônio ilegal, portanto inválido, um concubinato. Adultério em grego é moikéia. 
Os ortodoxos e os protestantes que conservam o termo "adultério" permitem o 
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divórcio do casal por infidelidade conjugal. A doutrina católica é favorável à 
expressão "Exceto em caso de concubinato", porque somente provando-se a 
nulidade do primeiro matrimônio é permitido à pessoa passar a novas núpcias. Duas 
razões: 1a) No caso de adultério a própria Bíblia estabelecia, não a separação, mas 
a pena de morte para a mulher como para o homem (cf. Lv 20,10; Dt 22,21-24; Jo 
8,5); 2a) Se Jesus aqui estivesse permitindo o divórcio, ele mesmo estaria 
contradizendo sua doutrina da inviolabilidade do legítimo laço matrimonial como 
temos em Mc 10,11-12 e Lc 16, 18, bem confirmada por 1Cor 7,10-11. E a lei de 
Deus não pode estar sujeita ao arbítrio dos homens. 
 

Lições de vida 
 

Jesus preservou a integridade dos valores essenciais do matrimônio, a 
instituição mais santa que Deus nos deixou na terra dando origem à família, imagem 
viva da SSma. Trindade. 

 
Oração 

 
Senhor, que o casal seja um para outro de corpo e de 
mente, e que nada no mundo separe um casal que se uniu 
no sonho encantado do amor. Que marido e mulher tenham 
força de amar sem medida, para que nunca se traiam nem 
traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do 
amor entre os dois. Que os filhos se mostrem orgulhosos 
de seus pais, vendo neles a imagem da felicidade, a fim de 
que se realize o sonho de Deus: que para o homem na terra 
haja um céu antecipado em cada lar. Amém. 
 

 
Mt  19,10-12 

Celibato por razão sobrenatural 
  
(10) Impressionados com tal doutrina, os discípulos disseram-lhe: - "Se agora é assim 
a condição do homem em relação à mulher, não convém casar-se". (11) Respondeu-lhes: - "Nem todos podem compreender essa palavra que vocês acabam de dizer, 
mas somente aqueles poucos a quem é concedido compreender por graça 
especial". (12) Com efeito, há pessoas incapazes de casar-se por natureza, porque 
nasceram assim; outros foram tornados incapazes por mãos humanas, porque 
castrados; e há outros que voluntariamente, renunciam ao matrimônio para se 
dedicar com inteira doação, livres dos encargos de família, a difundir o Reino de 
Deus entre os homens. Quem for capaz compreenda essa especial situação, uma 
exceção não obrigatória suscitada pela urgência do Reino de Deus que estou 
implantando no mundo. 
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Mt  19,13-15 

Jesus e as crianças 
(cf.  Mc 10,13-16;  Lc 18,15-17)  

 (13) Vendo que Jesus, com o toque das mãos, curava os doentes, algumas pessoas 
apresentaram-lhe crianças, pedindo que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, 
a fim de livrá-las de todo mal, mas os discípulos, contrariados, afastavam-nas. (14) 
Jesus, aproveitando a ocasião para mostrar a dedicação e respeito devidos aos 
pequenos, disse-lhes: - "Deixem as crianças e não as impeçam de virem a mim, pois 
o Reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham nas disposições de 
simplicidade, candura, inocência de costumes e total dependência recebendo tudo 
como dádiva". (15) E, depois de lhes impor as mãos, continuou seu caminho. 
 

Questionário 
 11-12 - Que é que Jesus está ensinando aqui? 

Está apontando um novo caminho para poucos. Nos novos tempos 
inaugurados por Jesus, surge novo ideal de vida: a renúncia ao matrimônio em vista 
da prioridade da missão de se estender o Reino de Deus no mundo. Paulo, que 
abraçou esse ideal, diz: "Gostaria que todos os homens fossem como eu (célibes) 
[...] Aos que não têm mulher [...] digo que é um bem para eles se permanecerem 
como eu" (cf. 1Cor 7,7-8). Mas como se trata de um carisma, só devem abraçá-lo 
"aqueles a quem é concedido" por vocação de Deus. Esse novo caminho não 
representa nenhuma desvalorização do amor humano consagrado no casamento, 
mas é uma imagem viva da união nupcial mística de Cristo com a Igreja, mistério no 
qual todos os balizados são inseridos (cf. 2Cor 11,2). Como no matrimônio, cada um 
prioriza os deveres de casado e de família, no celibato ou virgindade consagrada 
cada um prioriza "sem parlilha" (cf. 1Cor 7,35) os interesses do Senhor na extensão 
do seu Reino (cf. 1Cor 7,32. 34). A casada compartilha tudo com o marido. A virgem 
consagrada canaliza para o plano de Cristo todo amor que devotaria ao marido e 
filhos, amor integral, não dividido (cf. 1Cor 7,34), não transitório como no casamento, 
pois a "aparência deste mundo passa" (cf. 1 Cor 7,31), portanto também o estado 
nupcial. Entre os judeus casar-se era um dever religioso. Única exceção eram os 
essênios, em cujo meio havia celibatários. A continência perfeita por amor ao Reino 
dos céus é fonte privilegiada de fecundidade espiritual no mundo (cf. Lumen 
Gentium 42, Perfectae Garitatis 12). Os dons da vocação matrimonial e do celibato 
consagrado são necessários para o crescimento da comunidade cristã (Presb. Ord. 
16, Opt. Tot. 10). O encarecimento não é do simples celibato ou virgindade, mas do 
celibato consagrado. "Só uma responsabilidade maior, qual é a urgência de difundir 
o Reino de Deus entre os homens torna louvável a renúncia do matrimônio". 
13 - Que pensavam os discípulos para afastar as crianças? 

Na mentalidade da época, a criança até os 12 anos não era considerada uma 
pessoa por lhe faltar o conhecimento da Lei (cf. 14,21; 15,38), não tinha valor social 
e era deixada ao arbítrio do pai. Aos sábados os pais costumavam abençoar suas 
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crianças e, no dia da Expiação, apresentavam-nas aos escribas para o mesmo fim. 
O cristianismo deu às crianças um lugar importante admitindo-as ao batismo antes 
do uso da razão e à Eucaristia, desde que tenham a noção do Sacramento. 
14 - Em que podemos ser como crianças? 

Na simplicidade, candura, inocência de costumes e total dependência de 
Deus, como uma criança depende dos pais. Jesus via nas crianças a natureza 
humana não corrompida pelo mal. cf. Questionário, Mt 18,4. 
 

Lições de vida 
 

Estão nas respostas do Questionário. 
É dos adultos que a criança aprende o mal. Quão severas contas deve 

prestar a Deus quem faz um pequeno perder a inocência! Nunca digamos à criança 
que Deus a castiga. Mostremos-lhe as maravilhas que Deus espalhou ao nosso 
redor em toda a natureza; assim ela terá de Deus uma imagem mental simpática 
como a do melhor dos pais. 
 

Oração 
 

Senhor, dê perseverança e sempre novo ardor e alegria aos 
que consagraram a vida à difusão do Reino de Deus no 
coração dos homens. E a todos nós, dê-nos aprender das 
crianças a simplicidade, a candura, a ausência de 
ambições, a confiança e dependência total do Senhor, 
como elas confiam e dependem sem reserva dos próprios 
pais. Amém 
 

 
Mt  19,16-26 

O perigo da riqueza 
(cf.  Mc 10,17-27;  Lc 18,18-27)   

(16) Eis que um moço de família abastada aproximou-se de Jesus perguntando: - 
"Mestre, que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna?" (17) Jesus lhe 
respondeu: - "Por que me interroga sobre o que é bom? Só um é a própria bondade: 
Deus. E se você quer entrar na vida eterna, o caminho seguro é cumprir a vontade 
dele expressa nos mandamentos". (18) O interlocutor conhecia bem o decálogo, mas, 
sabendo que os escribas haviam extraído da Lei de Moisés 613 preceitos, 
perguntou: - "Quais sãos os preceitos que me garantem a vida eterna?" Jesus 
respondeu-lhe enumerando alguns mandamentos só da segunda tábua: - "Não 
matar. Não cometer adultério. Não roubar. Não levantar falso testemunho. (19) Honrar 
pai e mãe. Enfim, aquele que concentra todos estes, amar o próximo como a si 
mesmo" (cf. Ex 20,12-16; Dt 5,16-20; Lv 19,18). (20) O moço, esperando de Jesus 
algum novo preceito de doutrina mais elevada, ingenuamente declarou: -"Tudo isso 
eu tenho praticado. Que me falta ainda? Que posso fazer a mais?" (21) Jesus 
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respondeu-lhe revelando que, além do caminho normal dos mandamentos, há o dos 
conselhos de maior perfeição para pessoas generosas e prontas a tudo renunciar 
para seguir Cristo mais de perto: - "Se você quer não só a vida eterna, mas um grau 
de união com Deus maior que a perfeição proposta pelos mandamentos, vá primeiro 
dispor dos bens que possui, dê tudo aos necessitados, e você terá como 
recompensa um tesouro no céu. Depois venha e siga-me de perto como apóstolo". (22) O moço, fortemente apegado a seus muitos haveres, ao ouvir tais palavras, 
afastou-se perturbado, sem coragem para responder ao apelo pessoal do mestre. (23) 
Jesus então advertiu seus discípulos: - "Digo-lhes com franqueza, um homem 
demais apegado aos bens materiais entra dificilmente no Reino que estou 
inaugurando na terra e que exige desapego" (cf. 6,24). (24) E terminou com uma 
expressão proverbial dos judeus, quando se referem a algo muito difícil: - "Repito a 
vocês, é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um homem 
demais apegado aos bens materiais entrar neste Reino de Deus". (25) Os discípulos, 
ao ouvirem tais declarações, muito impressionados diziam: - "Então, quem 
conseguirá salvar-se?!" (26) Jesus fixou neles um olhar tranqüilo e disse-lhes: - "Aos 
homens com suas próprias forças isso é impossível, mas com os recursos 
sobrenaturais da graça torna-se possível a observância dos preceitos que salvam ou 
de qualquer conselho superior às forças naturais, como possibilitar que um abastado 
use de seus bens como instrumento de serviço a Deus e ao próximo". 
 
 

Mt 19,27-30 
Pobreza voluntária 

(cf. Mc 10,28-31;  Lc 18,28-30)   
(27) Então Pedro animou-se a lhe perguntar em nome dos colegas: - "Nós fizemos o 
que aquele moço não conseguiu, abraçamos a pobreza radical, renunciamos a tudo, 
família, profissão... para seguir o Senhor bem de perto. Se a ele o senhor prometeu 
um tesouro no céu, qual será a nossa recompensa?" (28) Jesus respondeu-lhes: - "A 
vocês que me seguiram na implantação e difusão do Reino de Deus entre os 
homens, em verdade prometo, por ocasião da regeneração geral que começará na 
minha ressurreição, quando o Filho do Homem tomar assento no seu trono glorioso 
inaugurando a nova ordem que se completará no final dos tempos (cf. Is 65,17; Rm 
8,19; 2Pd 3,13), vocês também se assentarão em doze tronos na qualidade de 
assessores para exercer o poder de governo sobre as doze tribos do novo Israel, 
isto é, de todos os herdeiros espirituais de Abraão que constituem a Igreja. (29) E 
todo aquele que, como vocês, tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe 
ou filhos ou terras por meu amor, receberá ainda neste mundo muito mais do que 
deixou e, em herança, na outra vida, a felicidade eterna. (30) Afinal, muitos que 
parecem os primeiros na consideração dos homens, porque viveram para si mesmos 
buscando seu prestígio e grandezas passageiras, tornam-se últimos, isto é, 
excluídos na outra vida. E muitos que, por sua humilde posição, parecem hoje 
últimos, tornam-se primeiros em razão de sua fidelidade a mim e perseverança na 
doação total aos outros." 
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Questionário 
 18-19 - Por que Jesus omitiu os três primeiros mandamentos? 

Os mandamentos da primeira tábua são os principais porque tratam do 
relacionamento direto do homem com Deus. Este moço buscava apenas sua 
salvação pessoal, seu bem particular, bastava-lhe um bom relacionamento com 
Deus sem preocupação com o próximo. Por isso, Jesus só lhe chamou a atenção 
para os mandamentos que envolvem o próximo para fazê-lo ver que só se chega a 
Deus através do bem praticado primeiro com o próximo. 
24 - As riquezas são obstáculo à salvação? Rico pode ser bom cristão? 

Este episódio deixa claro que o obstáculo à salvação não são as riquezas, 
mas o apego demasiado aos bens materiais. O desapego da riqueza era 
sumamente difícil aos judeus que viam na abundância de bens a demonstração da 
recompensa dada por Deus a quem praticava o bem. Agora Jesus propõe o 
contrário na nova lei, que aperfeiçoa a antiga. A renúncia aos bens e ao matrimônio 
(cf. 19,11) não são um mandamento e sim um conselho para quem é chamado a 
dedicar-se exclusivamente a difundir o Reino de Deus. Lázaro era rico e não 
precisou deixar seus bens para continuar amigo íntimo de Jesus. Mateus, para 
seguir Jesus mais de perto como apóstolo, deixou sua profissão muito rendosa. Rico 
que sabe usar honestamente de seus haveres dando-lhes um sentido social, pode 
ser um bom cristão. Quem egoisticamente só tem para si sua abundância, não é 
cristão; a riqueza lhe tomou o coração em lugar de Deus. 
28 - Que é essa regeneração? 

A renovação do mundo é o cristianismo que nos insere em Cristo como 
regenerados (cf. Jo 3,5; 2Cor 5,17; Tt 3,5). Tal renovação só se concluirá no 
julgamento final (cf. Mt 25,31-45). Jesus sentou-se no seu trono glorioso quarenta 
dias após a ressurreição, quando subiu ao céu. No dia de Pentecostes, os apóstolos 
começaram a renovar o mundo pela pregação do Evangelho, e a governar e julgar o 
novo povo de Deus com o poder que Jesus lhes havia comunicado: "Tudo o que 
ligardes na terra será por mim ligado no céu" (cf. Mt 18,18). No juízo final os 
apóstolos estarão com Cristo, julgando o mundo definitivamente (cf. 1Cor 6,2-3; Ap 
3,21). 
30 - A quem se refere esta última advertência? 

Não é fácil sabê-lo. Parece que Jesus está resumindo o ensinamento sobre o 
demasiado apego e o desprendimento dos bens terrenos, advertindo que quem vive apenas buscando grandeza humana, prestígio, fortuna, ficará em último lugar na 
eternidade, isto é, será excluído; e quem, no mundo, por amor a Deus se pôs em 
último lugar para servir, será dos primeiros na casa do Pai. 
 

Lições de vida 
 
17 - Como Deus é a única bondade, o bem absoluto, em tudo onde existe algo de 
bom vemos a extensão da bondade divina. 
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21 - A pobreza efetiva vem da condição social do homem ou da escolha espontânea 
feita por quem sente o chamado para uma renúncia radical dos bens passageiros, a 
fim de se dedicar com toda a liberdade ao trabalho pelo Reino de Deus no mundo. A 
pobreza afetiva é necessária a todo cristão. Mesmo possuindo bens, ele não pode 
permitir que seu coração seja possuído pelos bens, que se tornariam um ídolo em 
lugar de Deus. 
Dizendo "Se você quer ser perfeito", Jesus mostra que a renúncia radical aos bens é 
opcional. 
A riqueza tem um secreto poder sedutor que pode subjugar o homem e tornar-se um 
deus (cf. Mamon Mt 6,24) em concorrência com o Deus verdadeiro. Dificilmente o 
homem se liberta desse domínio; só com a graça de Deus (cf. 19,26). Quem está 
tomado pelas preocupações de seus negócios e riquezas não acha tempo nem 
disposição para os interesses do Reino de Deus no mundo. Há santos ricos que não 
se deixaram dominar pelo fascínio dos bens: Abraão, Jacó (Israel), Zaqueu, Lázaro 
de Betânia, José de Arimatéia, Nicodemos, Cornélio (cf. At 10,1), Lídia (cf. At 16,14), 
Sérgio Paulo (cf. At 13,12), Sta. Helena, mãe de Constantino Magno, S. Luís Nono, 
rei da França, Sta. Isabel, rainha de Portugal, São Tomás Morus, chanceler da 
Inglaterra e outros. 
 

Oração do sábio 
 

Eu te peço, ó meu Deus, que me dês duas coisas antes de 
eu morrer: 1) não me deixes mentir; e 2) não me deixes 
viver na opulência nem na miséria. Dá-me somente o de 
que necessito para viver. Porque se eu tiver mais do 
necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu 
ficar necessitado, poderei roubar e assim envergonhar o 
nome do meu Deus (cf. Provérbios 30,7-9). 
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CAPÍTULO 20  

 
Mt 20,1-16 

Operários bem pagos 
  

(1) Acontece com o Reino dos céus que estou implantando no mundo como com um 
vinhateiro bondoso que saiu de manhã muito cedo, ao nascer do sol, a fim de 
contratar trabalhadores para a sua vinha. (2) Combinou com eles uma moeda de 
prata por dia, correspondente ao salário normal de um dia de trabalho a ser pago no 
final do dia, segundo as disposições legais (cf. Dt 24,14-15). E os enviou à sua 
vinha. (3) Saiu depois pelas nove horas e viu outros postados na praça, ociosos. (4) 
Disse-lhes: -"Vão vocês também para a minha vinha, e eu lhes pagarei o que for 
justo". (5) Eles foram. Tornou a sair por volta do meio dia, depois pelas quinze horas, 
e fez o mesmo. (6) Saiu de novo pelas dezessete horas, encontrou outros parados e 
lhes perguntou: - "Por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada?" (7) - "Porque 
ninguém nos contratou" - responderam-lhe. Sem tratar salário, disse-lhes: - "Vão 
também vocês para a minha vinha". (8) Ao cair do sol, findo o dia de trabalho, o 
proprietário disse ao seu administrador: - "Chame os trabalhadores e dê igualmente 
a cada um deles o salário de um dia inteiro a começar pelos últimos, na ordem 
inversa do engajamento, para acabar nos primeiros". (9) Vieram os da última hora e 
receberam cada qual uma moeda de prata, correspondente a um dia de trabalho. (10) 
Quando chegaram os primeiros, vendo a generosidade do dono com os últimos, 
julgaram que iriam receber mais. Mas receberam também eles uma moeda de prata, 
conforme o combinado. (11) À medida que a recebiam, feridos no senso de justiça 
social, murmuravam contra o dono, dizendo: (12) "Estes que chegaram por último só 
trabalharam uma hora, e o senhor os trata como a nós, que suportamos o peso do 
dia e do calor!" (13) Mas ele respondeu a um deles: - "Meu amigo, não estou sendo 
injusto com você. Não tratou comigo à base de uma moeda de prata? (14) Tome o 
que é seu por justiça e vá embora. Eu quero dar a este último tanto quanto a você. (15) Não posso fazer o que quero do que é meu? Ou você está vendo com olhos de 
avarento que eu seja bom?" (16) No Reino de Deus a bondade predomina sobre a 
justiça. Assim últimos se tornam primeiros, e primeiros se tornam últimos (cf. Lc 13,30). Quero dizer, muitos que chegarão por último no meu Reino, que é minha 
vinha no mundo, serão como aquele que me servindo só no final do tempo útil 
recebeu como se tivesse me servido sempre. E que muitos judeus foram chamados 
por primeiro ao meu reino na terra, mas só poucos responderam ao chamado e 
estão entre os meus escolhidos" (cf. 22,14). 
 

Questionário 
 1 - Quem é esse proprietário e essa vinha? 

O dono é Deus e a vinha é, no Antigo Testamento, imagem do povo eleito (cf. 
Is 5,1); no Novo Testamento, imagem do cristianismo, novo povo de Deus. 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 20 193 / 282    

2 - Que era o denário? 
Era uma moeda romana de prata com a imagem de César Augusto (cf. 

22,21), em uso nos países dominados por Roma; correspondia a um dia de trabalho 
de um operário. Com um denário uma pessoa vivia dois dias. 
3 - Como dividiam o dia? 

Dividia-se em quatro períodos: 1a hora (das 6 às 9 hs), 3a hora (das 9 às 12 
hs), 6a (das 12 às 15 hs), 9a (das 15 às 18 hs). O trabalho ia das 6 (ou nascer do sol) 
às 18 horas (ou pôr do sol). Os quatro períodos da noite chamavam-se vigílias. 
8 - Qual era a lei do pagamento diário ao trabalhador? 

Dt 24,15: "No mesmo dia tu lhe pagarás o seu salário; o sol não se ponha 
sem que o tenhas pago, porque se trata de um necessitado, e ele aguarda 
impacientemente o seu salário; que ele não clame contra ti ao Senhor: seria um 
pecado para ti". 
9-10 - Quem são os operários das diversas horas? Que paga receberão? 

Os da primeira hora são os judeus, chamados desde Abraão, com os quais 
Deus "tratou" a recompensa mediante a observância da Lei. Os últimos são os 
pagãos, que serão chamados pelos apóstolos à fé em Jesus, que é muito mais do 
que a Lei Velha; judeus e pagãos formariam um só povo de irmãos, o novo Israel. A 
paga que ambos receberão é o céu, a vida eterna, que nenhuma obra pode 
merecer. Há quem explique assim: os judeus, primeiros a serem chamados à fé em 
Jesus, rejeitaram-no. Os pagãos, últimos a ouvir o Evangelho, converteram-se, 
tornando-se os primeiros a formar o cristianismo. Antes do fim dos tempos, todavia, 
os israelitas se converterão (cf. Rm 11,26), os últimos. A interpretação histórica vê 
nos trabalhadores das 6 horas os cristãos dos primeiros tempos; e, nos das outras 
horas, os que trabalharão pelo Evangelho através da história até o fim dos tempos. 
Ou ainda: os da primeira hora são os que já nasceram numa família cristã; das 
outras horas são os que se voltaram para Cristo na juventude, na idade madura, na 
velhice ou no fim da vida. 
12 - Não é justa esta queixa? 

Mesmo dentro da lógica humana, o patrão só seria injusto se pagasse aos 
primeiros menos do combinado. Em vez da queixa invejosa, caberia louvar a 
excessiva bondade com que foram tratados os outros, com base não na justiça 
humana, mas na misericórdia divina, que desestrutura nossa mentalidade 
mesquinha. O Pai trata os das últimas horas como se o tivessem servido sempre, 
esquecido dos erros passados! No reino do amor não há marginalizados; todos são privilegiados. Estamos no reino de Deus (vinha) por dom gratuito. A lei da retribuição 
humana exige: a cada delito a sua pena; a lei da misericórdia propõe: a cada pecado 
cabe o perdão. A nossa salvação é muito mais fruto da graça superabundante (cf. 
Rm 5,20) do que merecimento de nossas obras. A retribuição da vida eterna é 
infinitamente superior a qualquer recompensa que se poderia merecer e só procede 
de um amor sem medida. Essa lição de Jesus fere o dogma nacional da 
superioridade de Israel frente aos outros povos. Os rabinos ensinavam: "Deus 
escolheu Israel por ser o único povo capaz de acolher a Lei de Moisés". Também: "A 
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cada obra boa corresponde o direito a um prêmio da parte de Deus". Mas Jesus 
mostra que o Pai não age à base de justiça distributiva. 
16 - Você entende esta conclusão da parábola? 

Os últimos a ouvirem o chamado de Deus para a sua vinha foram os pagãos, 
os quais, tendo-se aberto ao Evangelho, tornaram-se primeiros no Reino de Deus. 
Os judeus, a quem por primeiro se dirigiu o chamado, tornaram-se últimos por 
rejeitarem Jesus; embora muitos deles tivessem ouvido o Mestre, poucos ficaram 
entre os seus adeptos. Esta parábola visa escribas e fariseus inconformados com o 
acolhimento dispensado por Jesus a pecadores e pagãos. 
 

Lições de vida 
 

É sempre de Deus a iniciativa da nossa pertença ao seu Reino e do trabalho 
que nele desenvolvemos. O salário que cada um recebe igual é globalmente o céu, 
sem Deus levar em consideração a curta ou longa duração do serviço prestado em 
vida, embora saibamos que no céu os graus de glória e felicidade serão diferentes, 
de acordo com a maior ou menor doação de si mesmo durante ávida terrena (cf. Rm 
2,6; 1Cor 15,40-41; Ap 22,12). 

"Por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada?" Esta pergunta é dirigida a 
cada um de nós. Deus não quer que o homem viva de braços cruzados, uma vez 
que recebeu condições para trabalhar e talentos para usar. Cada aptidão que temos 
é uma tarefa que Deus nos confia para o bem geral (cf. 1Cor 12,7). O Concílio 
Vaticano II, em "O apostolado dos leigos nº 2", diz: "A vocação cristã é, por sua 
natureza, também vocação ao apostolado. Nenhum membro se porta de maneira 
meramente passiva. Os leigos realizam apostolado quando se dedicam a 
evangelizar, a animar e aperfeiçoar a ordem temporal a modo de fermento na 
massa". 
 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, por me ter chamado a trabalhar na vinha 
do seu Reino neste mundo. Obrigado pelas aptidões que 
recebi sem nenhum mérito meu. Tudo que tenho e sou não 
me pertence, porque tudo é dom do senhor para me tornar 
seu colaborador no plano da salvação. Quero pôr tudo à sua disposição. Reconheço que cada qualidade recebida é 
uma tarefa que o senhor me confiou em vista do bem 
comum mediante minha doação aos outros. Que eu não 
suporte viver de braços cruzados, uma vez que sempre o 
vejo de braços abertos na cruz. Dê-me ardor apostólico, 
Senhor. Amém 
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Mt  20,17-19 

Terceiro anúncio da Paixão 
(cf.  Mc 10,32-34;  Lc 18,31-34)   

(17) Quando se dispunha a subir para Jerusalém, Jesus, ciente de que se aproximava 
sua morte, tomou os doze à parte para pô-los de sobreaviso contra o desânimo que 
os acometeria naquela hora suprema. A caminho, foi-lhes predizendo mais uma vez 
(cf. 16,21; 17,22-23) sua Paixão com claros detalhes: (18) - "Estamos subindo para 
Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue às mãos dos sumos sacerdotes e 
escribas, chefes do povo. Eles o condenarão à morte, (19) e o entregarão nas mãos 
dos pagãos para que o escarneçam, o flagelem, o crucifiquem; mas ao terceiro dia 
ressuscitará". 
 

Mt  20,20-28 
Ambição e serviço 

(cf.  Mc  10,35-45;   Lc 22,25-27)   
(20) Então a mãe dos filhos de Zebedeu (cf. 27,56), chamada Salomé, uma das 
mulheres que acompanhavam Jesus e os apóstolos provendo-os do necessário (cf. 
27,55; Mc 15,41), aproximou-se de Jesus com os filhos, Tiago Maior e João 
Evangelista (cf. Lc 5,10), e prostrou-se para fazer um pedido, solícita da honra de 
seus filhos e instigada por eles. (21)Jesus perguntou-lhe: - "Que está querendo?" - 
"Ordene que estes meus dois filhos", - respondeu ela, - "se assentem nos primeiros 
lugares, um à sua direita, outro à sua esquerda, no reinado que o senhor vai instituir 
em Jerusalém nos próximos dias". (22) Respondeu ele aos dois ambiciosos 
discípulos: - "Vocês não sabem o que estão pedindo, porque não entendem que 
meu Reinado é de ordem espiritual. Como o chefe da mesa nos banquetes costuma 
dar de beber, aos primeiros convidados, parte de sua taça de vinho, como símbolo 
de união nos eventos alegres ou tristes, assim uma só coisa convém saber: vocês 
podem beber do cálice amargo que estou para sorver nestes dias?" - "Podemos", - 
responderam-lhe sem refletir. (23) - "Vocês irão beber, sim, do meu cálice" (cf. At 
5,40; 12,2) - declarou-lhes ele. "Quanto a ocupar lugares à minha direita e esquerda 
no meu Reino, não cabe a mim concedê-lo; isto será dado àqueles para quem o Pai 
preparou, porque é dele a gerência das obras externas relativas ao governo do 
universo" (cf. 24,36). (24) Os outros dez companheiros, ouvindo isto, indignaram-se 
contra os dois irmãos, porque todos almejavam os primeiros lugares, sem 
compreender a natureza do Reino messiânico. 
 
Autoridade é serviço 
(25) Então Jesus chamou os doze e disse-lhes: - "Como sabem, os chefes das 
nações as governam despoticamente, e os grandes as mantêm sob seu domínio. (26) 
Entre vocês, que serão os chefes da minha Igreja, não será assim (cf. 1Pd 5,1-3). 
Muito ao contrário, se alguém quer ser grande no meio de vocês, torne-se seu 
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servidor (cf. 1Cor 9,19). (27) E quem quiser ser o primeiro entre vocês, faça-se 
escravo voluntário. (28) É nessa qualidade que veio o Filho do Homem, não para ser 
servido nem para distribuir privilégios, mas para servir e dar sua vida em resgate 
pela multidão dos homens". 
 

Questionário 
 22 - Que é "beber do mesmo cálice" e que sentido tem essa pergunta diante do 
pedido dos primeiros lugares? 

"Beber do mesmo cálice ou taça" é ter parte na mesma sorte, que pode ser 
boa ou não, de acordo com o contexto. No SI 23,5 temos: "Ungis com óleo minha 
cabeça, e o meu cálice transborda" de alegria. Aqui como em 26,39 é uma metáfora 
referente ao derramamento de sangue de Jesus na Paixão. 

A pergunta de Jesus é já uma resposta. Dá a entender que, no seu Reino 
espiritual, a maneira de ocupar lugares de preeminência é dar a vida pelos outros. E 
isto irá acontecer (cf. v. 23) sem ocuparem lugares de honra no utópico reino político 
que esperam. 
23 - Esses dois apóstolos "beberam do cálice" de Jesus? 

Conforme At 12,2, Tiago foi o primeiro: Herodes Antipas, neto de Herodes 
Magno, o decapitou no ano 44. João foi flagelado (cf. At 5,40); sabemos pela Bíblia 
que foi mártir só porque Jesus aqui o profetizou. A tradição supõe que seja ele o 
João lançado numa caldeira de óleo fervente, da qual todavia saiu ileso, no tempo 
do imperador Domiciano. 
24 - Por que se indignaram os companheiros? 

Porque todos ambicionavam os primeiros lugares no sonhado reino temporal 
de Jesus; e, na pretensão dos dois, viram uma concorrência suja. Salomé (cf. 27,56) 
era mãe de Tiago e João, e, segundo a tradição, irmã da mãe de Jesus. Como tia do 
Messias, julgou que seus filhos teriam algum direito a mais que os outros. Daí a 
coragem de fazer tal pedido. 
26-27 - A autoridade, que sentido tem no Evangelho? 

Para Jesus, autoridade significa serviço. O maior é quem mais se põe a 
serviço. Esta lei fundamental dada aos discípulos subverte a ordem dos valores 
humanos. O serviço supremo de Jesus foi dar a vida em caráter expiatório para o 
nosso resgate da escravidão do pecado. Por isso ele é o maior. E o discípulo deve 
segui-lo sendo servo dos outros. 
28 - Jesus deu a vida pelo resgate de muitos ou de todos? 

"Resgate de muitos" é uma expressão técnica que realça o único que deu a 
vida e que designa a multidão dos homens que aderirão a Cristo. Jesus deu a vida 
por todos, como temos em 1Tm 2,3-6: "Deus quer que todos os homens se salvem... 
e Jesus Cristo se entregou como resgate por todos". É a expiação vicária que não 
exclui ninguém. Salva-se "todo homem que nele crê" (cf. Jo 3,16). Quem o rejeita 
não se salva. 
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Lições de vida 
 

O desfecho da missão de Jesus não está na morte, mas na Ressurreição; não 
na derrota, mas na vitória sobre morte e pecado. Sua morte era-lhe prevista e aceita 
como incluída no plano de salvação, com pleno conhecimento e liberdade (cf. Jo 
15,13). Judeus e pagãos, condenando Jesus, agiram como representantes de toda a 
humanidade em pecado. Ninguém pode dizer: "Sou inocente do sangue deste justo" 
(cf. Mt 27,24), porque todos pecaram e necessitam da misericórdia de Deus. Os 
evangelistas atribuem a condenação de Jesus não ao povo, mas a seus chefes. 

Enquanto Jesus anuncia que dará a vida, os discípulos planejam a própria 
grandeza. Ele caminha na direção do Calvário, e eles em busca de glória. Jesus deu 
o verdadeiro sentido de autoridade: não uma honra, mas um serviço. Não para 
interesses pessoais, mas para o bem geral. Cargo é carga. O acesso a cargos na 
comunidade cristã não deve ser fruto de ambição, mas de um chamado da 
autoridade. O serviço político se fundamenta no poder; o serviço no Reino dos céus, 
no amor. O novo espírito é de servir. Um contraste com o espírito do mundo egoísta. 

"Dar a vida em resgate pela humanidade": é a primeira vez que Jesus declara 
que veio ao mundo para nos remir (cf. Jo 3,17; 12,47): "O Senhor fez cair sobre ele a 
iniqüidade de todos nós... em sacrifício de reparação" (cf. Is 53,6. 10). Sem esta 
reparação estaríamos irremediavelmente perdidos! 
 

Oração 
 

Senhor, que a lei básica do serviço, eu a torne regra de 
minha vida. Para satisfazer o desejo de grandeza que todos 
temos, que eu saiba descobrir o prazer de servir, e que esta 
palavra seja decisiva para o meu crescimento no 
discipulado daquele cuja vida toda foi um só e único 
serviço de expiação e santificação da humanidade 
dominada pelo mal. Obrigado, Senhor, por ter pago o preço 
do meu resgate, preço que foi o sangue derramado na cruz 
para me recuperar do poder das trevas e restituir-me a 
condição de Filho de Deus (cf. 1Jo 3, 1). 
 

 Mt  20,29-34 
Dois cegos 

(cf.  Mc 10,46-52;   Lc 18,35-43)   
(29) Quando estavam saindo de Jericó, seguia-o grande multidão composta, na 
maioria, de peregrinos que se dirigiam às próximas solenidades pascais. (30) Eis que 
dois cegos, sentados à beira da estrada para esmolar, ao saber que era Jesus quem 
passava, puseram-se a gritar: - "Senhor, filho de Davi, salvador que esperamos, 
tenha compaixão de nós!" (31) O povo, não querendo parar no caminho nem 
incomodar Jesus, os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam com mais 
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força ainda: - "Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós!" (32) Jesus parou, 
chamou-os e perguntou-lhes: - "Que querem que eu faça por vocês?" (33) - "Senhor, 
que os nossos olhos se abram!" - responderam. (34) Tomado de compaixão, Jesus 
lhes tocou os olhos. Imediatamente recuperaram a vista. E eles o seguiram para 
Jerusalém sem voltar para casa. 
 

Questionário 
 29 - Mt e Mc dizem "saindo de Jericó", e Lc diz "entrando" (cf. Lc 18,35). Erro? 

A 28 quilômetros de Jerusalém e 7 do rio Jordão, existe a nova Jericó, 
reconstruída por Herodes Magno perto dos limites da antiga Jericó, a mais velha 
cidade do mundo, 300 metros abaixo do nível do mar. Sair da velha é entrar na nova. 
Trata-se do mesmo lugar, apenas mudando o ponto de referência. Jericó é a mais 
importante cidade depois de Jerusalém. 
30 - Mt diz "dois cegos", enquanto Mc e Lc escrevem "um cego". Erro? 

Dos dois cegos, Mc e Lc quiseram registrar somente aquele que, depois de 
curado e de seguir Jesus no meio da multidão, tornou-se uma figura de destaque 
entre os cristãos, conhecido como Bartimeu. 
31 - Que nos ensinam esses dois cegos? 

Primeiro, viram Jesus com os olhos da fé, melhor do que os que tinham os 
olhos abertos, pois, ouvindo dizer que quem passava era "Jesus de Nazaré" (cf. Mc 
10,47), eles o proclamaram "Filho de Davi", nome clássico do Messias. Segundo, 
quando os circunstantes os mandaram calar, eles gritaram mais forte ainda por 
Jesus. Não podemos permitir que o mundo nos faça calar quando temos que 
testemunhar Cristo. 
 

Lições de vida 
 

Os discípulos, que pretendiam os primeiros lugares de honra, estavam cegos 
para os mistérios da realidade profunda de Jesus. Também eles necessitavam 
reconhecer sua cegueira e pedir que o Mestre os curasse. Os cegos souberam não 
perder a oportunidade da passagem de Jesus e nos ensinam a ser audazes e 
constantes na oração. E depois de obterem o que mais almejavam, eles nada mais 
querem senão seguir Jesus para onde quer que vá. Jesus sabia muito bem o que os 
cegos desejavam, mas pergunta para que peçam, que orem. Deus sabe o de que precisamos, mas quer que peçamos orando, para manter vivo nosso relacionamento 
com ele. 
 

Oração 
 

Senhor, ao recuperarem a visão da luz, os cegos deixaram 
para sempre a noite escura e passaram a segui-lo de perto. 
Arranca-nos à nossa noite, ó luz de Jesus Cristo! O senhor 
se compadeceu deles. Que eu veja com amor a cruz alheia, 
para que a minha compaixão me solidarize com o seu 
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sofrimento. Conceda-me a graça, Senhor, de, com palavras 
ou gestos, acender alguma luz nos que são cegos na fé, a 
fim de que o vejam com os olhos do coração, e depois o 
sigam no caminho da vida. Amém. 
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CAPÍTULO 21  
 

Mt  21,1-11 
Entrada messiânica em Jerusalém 

(cf.  Mc 11,1-11;  Lc 19,28-40;  Jo  12,12-16)   
(1) Um dia depois do sábado (cf. Jo 12,1), ao se aproximarem de Jerusalém, 
detiveram-se em Betânia, bem perto de Betfagé, no monte das Oliveiras. No outro 
dia, Jesus enviou dois discípulos adiante, (2) com esta ordem: - "Vão à aldeia de 
Betfagé, ali à frente. Encontrarão logo uma jumenta amarrada e, com ela, o seu 
jumentinho. Desamarrem e tragam os dois a mim. (3) Se alguém disser a vocês 
qualquer coisa, respondam: O Senhor precisa dela e ele os deixará partir logo".(4) 
Isto aconteceu para que se cumprisse o que falou o profeta Zacarias 9,9: (5) 'Digam à 
filha de Sião (cf. Is 62,11) [isto é, Jerusalém, edificada em parte sobre o monte Sião, 
a sudoeste da cidade]: Eis que teu Rei prometido e longamente esperado vem a ti, 
não cercado de armas e soldados, mas humilde e montado não em fogoso cavalo de guerra, mas num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga, a 
cavalgadura dos patriarcas de Israel (cf. Gn 4.9,11, Jz 5,10). Um contraste com as 
falsas esperanças de um grande reino terreno e político, e um claro sinal de que os 
judeus deviam lançar-se à conquista de um primado religioso e moral sobre os 
demais povos'. (6) Os discípulos foram, fizeram como Jesus lhes prescreveu, (7) 
trouxeram jumenta e jumentinho. Depois, por não saberem quais dos animais Jesus 
usaria, dispuseram sobre ambos suas vestimentas em vez de arreios, e Jesus 
montou o jumentinho sentando-se sobre as vestes. (8) A maior parte da multidão 
estendeu seus mantos pelo caminho, como se fazia para honrar grandes 
personagens (cf. 2 Rs 9,13); alguns cortavam ramos de árvores e com eles 
juncavam o caminho, costume judeu por ocasião de grandes solenidades (cf. 1Mc 
13,51; 2Mc 10,7). (9) A multidão que caminhava à sua frente, vinda de Jerusalém, e a 
que o seguia vinda de Jericó o aclamavam em altas vozes: - 'Hosana! salve! viva o 
Messias, filho de Davi! Bendito o que vem inaugurar a era messiânica em nome do 
Senhor! que o nosso brado de júbilo seja acolhido por Deus no mais alto dos céus!'" 
Essas vozes fazem eco ao SI 118, 26, parte do Hallel, o hino que cantavam na ceia 
pascal com sentido messiânico. (10) Quando Jesus entrou em Jerusalém em pública 
manifestação messiânica, toda a cidade, repleta de peregrinos estrangeiros vindos 
para a Páscoa, muitos dos quais não conheciam Jesus, ficou alvoroçada! Os de fora 
perguntavam: - "Quem é esse que estão aclamando?" (11) E da multidão respondiam: 
- "É Jesus de Nazaré da Galiléia, o grande profeta predito por Moisés (cf. Dt 18,15), 
a quem devemos ouvir". 
 

Questionário 
 1 - Situe Betfagé e o monte das Oliveiras. 

Betfagé significa "casa dos figos", é uma aldeia a 3 quilômetros de Jerusalém, 
no flanco oriental do Monte das Oliveiras, hoje denominada Kefr-et-Tur. O monte 
começa a um quilômetro de Jerusalém e é separado dela pelo vale de Josafá e pela 
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torrente do Cedron. Sua altitude é de 830 metros do nível do Mediterrâneo e 1.222 
do nível do mar Morto. Todo cultivado de oliveiras, palmeiras e figos. 
5 - Quem é a "Filha de Sião?" 

Filha de Sião, ou simplesmente Sião, é Jerusalém. Sião é uma colina de 
Jerusalém com uma fortaleza que Davi conquistou no ano 1005 a.C., chamando-a 
"Cidade de Davi" (cf. 2Sm 5,7 e 9). Perto de Sião, no monte Mória, Salomão 
construiu o templo nacional dos judeus, onde depositou a Arca da Aliança. 
7 - Jesus cavalgou a jumenta ou o jumentinho? Por quê? 

Zacarias 9, 9, Mc 11, 7, Lc 19,35 e Jo 12,15 escrevem que ele montou o 
jumentinho. O cavalo era instrumento de guerra; o jumento simboliza a paz. É que 
Jesus triunfa não pela violência e sim com a humildade e mansidão. Outros 
comentaristas vão além: o jumento adulto, habituado a levar cargas, lembra o 
judaísmo sob o peso da Lei Velha. O jumentinho ainda não montado é figura do 
paganismo que não conheceu o peso da Lei antiga. Também Nm 19,2 e Dt 21,3 
determinam que a vítima a ser oferecida a Deus em sacrifício deve ser um animal 
que o homem ainda não utilizou. 
8 - Que sentido davam às vestes estendidas pelo caminho e aos ramos e palmas 
nas mãos? 

Fazer passar sobre vestes era um gesto de homenagem e reverência que os 
súditos prestavam ao rei no dia de sua ascensão ao trono (cf. 2Rs 9,13). Ramos e 
palmas erguidas são um sinal de alegria e vitória nas grandes solenidades (cf. 1Mc 
13,51; 2Mc 10,7). 
9 - O sentido de "Hosana" e "Filho de Davi"? 

Hosana é uma aclamação de alegria, como o nosso Salve! Originariamente 
era "salve-nos". Filho de Davi é o herdeiro dos direitos da realeza de Davi, o Rei 
Messias descendente de Davi (cf. Mc 11,10). 
 

Lições de vida 
 

A entrada de Jesus na cidade santa assume, por iniciativa do próprio Senhor, 
o caráter de manifestação pública de sua realeza messiânica, até este momento 
mantida na penumbra (cf. Mt 12,38-40; 16,1-4) diante da incredulidade empedernida 
dos chefes do povo. Agora é permitida porque já é o fim. Realeza não cercada de 
poder ostensivo, mas de pobreza e mansidão. 

Em 21,3 é a primeira vez que Jesus vê chegada a hora de aplicar a si mesmo o qualificativo "Senhor", designando sua soberania régia. 
Embora sem atinar com o alcance da expressão, o povo proclama que Jesus, 

mais do que qualquer peregrino, "vem em nome do Senhor Deus", maior que um 
general voltando vitorioso da batalha, e mais que um rei tomando posse da capital 
do país subjugado. Aclamam-no o "Filho de Davi", portanto o Messias esperado. Por 
isso, esse Hosana chega "nas alturas" de Deus! Na primeira procissão com o povo, 
ele está tomando posse da cidade santa em nome de Deus. Para quem o segue, ele 
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é o "Messias, Filho de Davi"; para quem não o conhece, ele não passa de um 
"profeta de Nazaré". 
 

Oração cantada 
 

Refrão - Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor! 
Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor! l Da minha vida 
ele é o Senhor (3 vezes), glória a ti, Senhor! 
Refrão 
Do meu passado ele o Senhor (3 vezes), glória a ti, Senhor! 
Refrão 
Do meu futuro ele é o Senhor (3 vezes), glória a ti, Senhor! l 
Refrão 

 
 

Mt  21,12-17 
Purificação do Templo 

(cf.  Mc 11,15-19;  Lc 19,45-48;  Jo 2,13-22)   
(12) No dia seguinte, Jesus entrou no recinto do Templo, o centro espiritual e político 
de Israel e praça forte dos inimigos de Jesus. No átrio reservado aos pagãos que 
desejassem orar, encontrou vendedores de incenso, óleo, sal, vinho, pombas, 
cordeiros, vitelos, tudo o que costumavam empregar nos sacrifícios que toda família 
israelita oferecia a Deus, principalmente por ocasião da Páscoa. Expulsou com tal 
determinação todos os que vendiam e compravam ali, que ninguém ousou opor-se-
lhe, pois se sentiam culpados. Derrubou as mesas dos numerosos cambistas que 
trocavam com usura o dinheiro grego-romano pelo nacional, o siclo de prata, a única 
moeda admitida para o pagamento da didracma, ou seja, o imposto do Templo, e 
para ofertas particulares. Derrubou também os assentos dos vendedores de pombas 
para os sacrifícios dos pobres. (13) E citou-lhes Isaías 56,7, que disse: "Minha Casa 
será chamada Casa de Oração para todos os povos", e Jeremias 7,11, que 
acrescenta: "Vós confundis esta Casa com uma caverna de ladrões". (14) Ainda no 
Templo, aproximaram-se dele cegos e aleijados, e ele os curou. (15) Mas os sumos 
sacerdotes e os escribas, que monopolizavam esse comércio rendoso, vendo os 
prodígios que ele acabava de operar, e aquelas crianças que gritavam no Templo 
"Hosana ao Filho de Davi", ficaram indignados; (16) pretendendo que ele mandasse 
calar os meninos, disseram-lhe: - "Não está ouvindo o que eles dizem?" E Jesus, 
aprovando a atitude dos meninos, respondeu-lhes: - "Sim, ouço muito bem. Vocês 
desconhecem o texto do Salmo 8,3 que diz: Da boca dos pequeninos e das crianças 
de peito preparaste um louvor para ti?" (17) Em seguida, ele os deixou e saiu da 
cidade para ir a Betânia (hoje El-azarue), onde passou a noite na casa dos amigos 
Lázaro, Marta e Maria. 
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Questionário 
 12a - Em que lugar do Templo comerciavam? 

O Templo tinha diversos espaços: o átrio dos sacerdotes junto do altar; o dos 
israelitas; o das mulheres; e um externo, onde os pagãos podiam chegar para orar. 
Neste se punham os negociantes e cambistas. Jesus os expulsou porque aí 
começava o recinto próprio da oração. 
12b - Avalie este gesto de Jesus. 

É um gesto simbólico de purificação do lugar sagrado, reservado para o culto 
a Deus, cuja santidade era profanada por um comércio ilegal, feito com a conivência 
dos sacerdotes por ser fonte de lucro. Como o Ex 23,15 recomenda: "Ninguém virá 
ver-me de mãos vazias" (ver a face de Deus era apresentar-se no santuário), todos 
procuravam ter o que oferecer a Deus. Jesus revoltou-se não contra os negociantes 
em si, mas contra o lugar que escolheram para negócios escusos, explorando os 
peregrinos e elevando abusivamente os preços. Daí qualificá-los de "ladrões". Além 
do vozerio habitual, o mercado originava freqüentes rixas, discussões e fraudes, 
causando má impressão até aos pagãos que vinham para orar nesse "pátio dos 
gentios". Jesus restituiu ao Templo sua verdadeira função: Casa de Oração. 
14 - Que valor especial tinham essas curas no Templo? 

Cegos e aleijados eram excluídos do Templo, como se vê em 2 Sm 5,8: 
"Cegos e coxos não entrarão na Casa de Oração". Jesus, aceitando a presença 
deles no santuário diante dos olhos dos sacerdotes e fariseus, mostra-se o Messias 
que está acima da Lei, que cura toda enfermidade e que conta com a aprovação de 
Deus, sem a qual ele não poderia curar. 
17 - Uma reflexão sobre "Ele os deixou". 

Jesus os deixou porque demonstraram não lhe suportar a presença. O 
homem que resiste obstinadamente aos toques da graça fecha a porta do coração à 
entrada de Deus, obriga-o a afastar-se e lavra sua própria condenação. Se morrer 
nesta recusa, ele se fixa na rejeição de Deus por livre opção: é a auto-exclusão 
definitiva da união com Deus, o que se chama inferno. 
 

Lições de vida 
 

Jesus, acabando com o mercado dentro do Templo, um abuso de usar da 
religião para fins comerciais, de um lado, arrisca a própria vida (cf. 26,61), pois era esse comércio que sustentava os serviços religiosos e boa parte da economia 
nacional no interesse dos grandes; de outro lado, cumpre a profecia de Zacarias 
14,21: "Nesse dia não haverá mais comerciantes dentro do Templo de Javé". A 
partir de agora, o Novo Templo de Deus onde reina o amor, a partilha e a paz é o 
próprio Jesus (cf. Jo 2,21), maior que o velho Templo (cf. Mt 12,6). Nesse Templo os 
excluídos, cegos, aleijados... têm acesso preferencial. 

Se Jesus exigiu tanto respeito ao lugar de oração, muito maior terá de ser 
nosso respeito nos templos onde temos a presença real de Jesus na Eucaristia. 
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As aclamações dos meninos a Jesus irritam os soberbos, mas lembram a 
oração do Senhor: "Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste 
estas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos" (cf. Mt 11,25) e o Salmo 
8,31: "Da boca dos pequeninos... te preparaste um louvor, contra os teus 
adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo vingativo". 
 

As curas realizadas no Templo deviam ser, até para os inimigos de Jesus, um 
sinal do Messias, porque os profetas preanunciaram que ele faria "os cegos 
recuperarem a vista, os paralíticos andarem direito, os surdos ouvirem, os mortos 
ressuscitarem e a Boa Nova ser pregada aos pobres" (cf. Is 26,19; 29,18; 35,5-6; 
61,1). 
 

Oração: oferecimento de si mesmo 
 

Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha 
memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo 
que tenho ou possuo de vós me veio; tudo vos devolvo e 
entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo 
governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça e nada 
mais vos peço, pois já serei bastante rico. 

 
 

Mt 21,18-22 
Figueira estéril. Eficácia da oração 

(cf.  Mc 11,12-14.20-26;  cf.  Lc 13,6-9)   
(18) Na manhã seguinte à entrada triunfal, enquanto voltava à cidade, Jesus teve 
fome. Era abril. (19) Viu uma figueira perto do caminho. Aproximou-se dela esperando 
encontrar alguns figos temporões entre a folhagem. Mas nada encontrou senão 
folhas. Num gesto simbólico, uma parábola em ação para revelar uma verdade (cf. 
Mc 9,36), lhe disse: - "Nunca mais produzirás fruto!" No mesmo instante, a figueira 
começou a secar aos olhos de todos. (20) À vista disso, os discípulos, sob forte 
impacto, perguntaram-lhe: - "Como é que a figueira secou de repente?!" (21) Jesus, 
conformando-se ao modo de pensar deles, que só viram o fato sem perceber o 
sentido (cf. Lc 13,7), respondeu-lhes: "Eu lhes garanto, se vocês tiverem uma fé que 
não vacile, não só farão o que eu fiz com a figueira e que parece impossível, mas 
até, se disserem a este monte onde estamos: saia daqui e atire-se ao mar, isto 
acontecerá (cf. 17,20), e (22) tudo o que pedirem com fé na oração vocês alcançarão" 
(cf. 7,11; Jo 14,13-14). 
 

Questionário 
 19a - Que sentido tem a figueira amaldiçoada? Os discípulos entenderam essa lição 
ao vivo? 
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É uma parábola em ação. Essa árvore coberta só de folhas vistosas 
representa o sistema vigente de um povo cumulado de benefícios por Deus, 
principalmente na pessoa do Messias, mas cujos chefes, ao invés de produzir frutos 
de vida, só apresentam questões e mais questões em torno da Lei, falso zelo pelas 
cerimônias cultuais e tradições humanas, uma aparência de religião e de justiça 
moral e repulsa sistemática de Jesus. Obstinados nessa incredulidade, tornaram-se 
árvore estéril, digna do machado à raiz (cf. 5,10) e que atrai sobre si a maldição. 
Jesus veio procurar frutos de justiça em Jerusalém, mas não os encontrou. 
Jerusalém seria destruída no ano 70. 

Os discípulos só ficaram chocados com o fato de a figueira ter começado a 
secar imediatamente. Não perceberam o sentido do acontecimento (3,10; 21,43). 
Admira ver Jesus adaptar-se à curta visão deles, deixando que só entendam a lição 
em Pentecostes. A árvore não era culpada de não ter frutos maduros nessa época, 
mas Jesus necessitava de um ensinamento impactante. 
19b - "Não era tempo de figos" diz Mc 11,13. Como Jesus foi procurá-los? 

A terra de Israel conta com mais de uma safra de figos por ano. A primeira 
produção começa a amadurecer no início de junho. Há frutos verdes ou maduros, 
dez meses no ano, e sempre sobram uns figos temporões. Estes é que Jesus, fora 
da estação, entre março e abril, foi procurar. 
 

Lições de vida 
 

A figueira estéril condenada é o único caso de maldição nos Evangelhos. 
Árvore infrutífera é qualquer ser humano que se opõe sistematicamente a Deus. 
Jesus procura frutos temporões. Ninguém que tenha possibilidade de produzir pode 
se aposentar na infertilidade, alegando que agora já deixou o trabalho para os 
outros. Sempre é possível dar frutos temporões. Árvore que não produz mais pede 
machado. A figueira seca mostra que o fim da incredulidade obstinada é fenecer. 

 
Oração 

 
Senhor Jesus, que eu não seja árvore estéril. Peço que a 
graça fortaleça em mim a fé, até torná-la operante e criar 
aquela convicção profunda que me leve a vivê-la para dar 
um testemunho capaz de atingir quem de mim se aproxima. Amém. 
 
 

 
Mt 21,23-27 

Autoridade controvertida de Jesus 
(cf.  Mc 11,27-33;  Lc 20,1-8)  

  (23) Quando ele entrou no Templo, pôs-se a ensinar. Foi ter com ele uma delegação 
oficial do Sinédrio, Grande Conselho e autoridade máxima dos judeus, encabeçado 
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pelo Sumo Sacerdote, chefe das 24 famílias sacerdotais, e pelos Anciãos do Povo, 
pertencentes à classe popular. Pondo em questão suas atitudes messiânicas, 
pediram-lhe contas da entrada triunfal em Jerusalém, do ensino dentro do Templo, 
das aclamações dos meninos, dos milagres e da expulsão dos vendilhões do 
Templo. Exigem uma legitimação do poder que ele se arroga. Por isso, perguntam-
lhe: - "O senhor, não sendo Deus, com que autoridade está destruindo o nosso 
sistema, tomando atitudes como se fosse dono do Templo? Qual a fonte, ou melhor, 
quem lhe deu tal autoridade? Deus? O demônio? Os homens? Ou o senhor 
mesmo?" (24) Jesus, lendo os pensamentos, com fina argúcia, respondeu-lhes com 
uma contra-pergunta embaraçosa, a qual não podiam responder sem revelar a 
própria perversidade e sem se exporem à aversão popular: - "Eu também vou fazer-
lhes uma pergunta, uma só. Se me responderem, então lhes direi com que 
autoridade faço o que fiz. (25) De onde vinha a autoridade para João Batista batizar? 
De Deus ou dos homens?" Eles, confusos, começaram a confabular entre si: "Se 
dissermos que vinha de Deus, ele nos perguntará: Por que então vocês não 
acreditaram nele quando afirmou que sou o Messias e o Cordeiro de Deus? (cf. Jo 1, 
26-34). (26) Se dissermos que vinha dos homens, temos o povo contra nós, porque 
todos consideram João um profeta". (27) Então, sem ter uma saída, responderam 
mentirosamente a Jesus: - "Não sabemos". E ele, mostrando que sua autoridade, 
como a do Batista, vinha diretamente de Deus e não deles, rematou: - "Nem eu lhes 
digo com que autoridade faço essas coisas". Assim, deixou clara a sua posição 
acima do Sinédrio. 
 

Questionário  
23a - Mostre como essa pergunta é insidiosa. 

É ardilosa porque, se Jesus responder que é Filho de Deus, o declararão réu 
de blasfêmia e, por isso, réu de morte; se disser que é o Messias, o denunciarão a 
Pilatos como rebelde às autoridades romanas e digno da cruz; se calar, será taxado 
diante do povo como falso profeta e desmoralizado. Pergunta semelhante essas 
autoridades haviam feito ao Batista (cf. Jo 1,19-25) e farão aos apóstolos (cf. At 4,5-
7). 
23b - Que entendiam por "essas coisas?" 

Referiam-se àquela entrada triunfal em Jerusalém, à aclamação dos meninos 
chamando-o "Filho de Davi", isto é, o Messias, à expulsão dos vendilhões do Templo, ao ensinamento público no Templo e aos milagres no lugar santo em favor 
dos doentes proibidos de entrarem no Templo (cf. 2Sm 5,8). De acordo com as 
profecias, estes sinais revelam o Messias. 
27 - Valia a pena Jesus responder a pergunta? 

Absolutamente não, porque todos os que vieram pedir-lhe satisfação estavam 
decididos a não crer nele e a levá-lo à morte. A resposta de Jesus teria só o efeito 
de irritar mais seus adversários. Não respondendo, Jesus lhes fechou a boca e os 
fez passar vergonha, como inferiores ao acusado. 
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Lições de vida 
 

Pelo fato de toda gente considerar João Batista um profeta de Deus, as 
autoridades tiveram que calar diante da pergunta de Jesus. É prova da força que um 
povo tem: quando unido, é capaz de mudar estruturas viciadas. 

Para quem não quer crer, nenhuma prova basta; para quem crê, nenhuma 
prova é necessária. 
 

Oração 
 

Creio, Senhor, mas aumente minha fé vacilante. Que o 
sofrimento não me faça duvidar. Que eu não mereça a 
repreensão que o senhor deu aos dois discípulos de 
Emaús, de serem duros de coração para crer, porque quem 
crê no Senhor não perecerá nem será julgado, ao passo 
que já está julgado por si mesmo quem não quer crer. 
Também o senhor prometeu que brotarão rios de água viva 
do interior de quem crê. Peço me conceda essa graça, para 
que não sinta a sede de valores efêmeros nem esmoreça 
nas provas da vida. Creio, Senhor, mas aumente minha fé. 
Amém. 
 

 
Mt 21,28-32 

Parábola dos dois filhos diferentes 
 
 (28) - “O que vocês acham deste caso? Certo homem tinha dois filhos. Chegou-se ao 
mais velho e disse-lhe: - 'Filho, vai hoje trabalhar na vinha!' (29) Este respondeu: - 
'Não quero', mas depois arrependeu-se e foi. (30) Chegou-se ao segundo dizendo a 
mesma coisa. Este lhe respondeu: - 'Vou, sim senhor', mas não foi. (31) Qual dos dois 
fez a vontade do pai?" - "O primeiro" - responderam os chefes do povo. Então Jesus 
provocou que se julgassem a si mesmos, desvendando o sentido da parábola: - 
"Pois eu garanto a vocês, que os coletores de impostos e as prostitutas estão 
entrando antes de vocês no Reino de Deus que implanto no mundo. (32) Com efeito, veio a vocês João Batista, enviado por Deus, ensinando com o exemplo e com a 
palavra o caminho ou procedimento que justifica o homem, e vocês, sacerdotes, 
escribas, fariseus e grandes do povo, como o filho que prometeu e não cumpriu a 
palavra, vocês ouviram, sim, a pregação do Batista, do qual alguns até receberam o 
batismo de penitência, sem praticá-la, e não creram nele, que os encaminhava à 
remissão dos pecados. Ao passo que os coletores de impostos e as meretrizes, 
desprezados por vocês como os mais abjetos pecadores - à semelhança do filho 
que se recusou, mas acabou obedecendo ao pai - creram na pregação de João, 
converteram-se, fizeram penitência dos seus pecados e começam a fazer parte do 
meu Reino (cf. Lc 5,32). E vocês, vendo também essas conversões, nem sequer se 
arrependeram para finalmente crer nele e dispor-se a me ouvir". 
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Questionário 

 28-30 - Os dois filhos representam quem? 
O que disse "Não", mas foi, representava os pecadores e os pagãos que 

viviam o Não da vida, longe de Deus, mas creram em João e em Jesus e se 
converteram. O que disse "Sim", mas não foi, personifica os dirigentes judeus, cujo 
"Sim" à aliança que tinham com Deus não passava de fachada oficial aos planos de 
Deus, pois não creram em João nem em Jesus. 
32 - O que é "o caminho da justiça?" 

É a prática dos mandamentos, o cumprimento da vontade de Deus pondo o 
homem no caminho que justifica e salva. 
 

Lições de vida 
 

Esta é a primeira de uma trilogia de parábolas contundentes sobre o 
rompimento entre os chefes do povo e Jesus, mostrando que as relações entre as 
duas partes estão exacerbadas (cf. Lc 7,30). A primeira lembra 7,21: "Nem todo 
aquele que me diz "Senhor, Senhor" entrará no Reino dos Céus, sim aquele que faz 
a vontade do meu Pai..." Estes são os que "dizem e não fazem" (cf. 23,3b). A 
segunda revela a perda da vinha; e a terceira é a perdição já consumada e final. 

A conversão sincera coloca o homem no caminho da salvação, mesmo que 
tenha vivido muito tempo afastado de Deus. Um grande pecador que volta ao Pai, 
arrependido de seus erros, tem mais valor que um crente hipócrita, do que esses 
chefes do povo que resistem aos apelos de conversão porque se julgam justos. Não 
são as palavras que decidem, mas as obras. 

Esta parábola é uma apologia da atitude de Jesus, que acolhe os pecadores. 
 

Oração 
 

Meu Deus, que eu não crie resistência aos convites para 
uma contínua conversão. Que eu seja leal comigo mesmo, 
reconhecendo meus erros, defeitos e limitações, a fim de 
merecer misericórdia. Abra meus olhos para os meus 
pecados e perdoe os que não vejo, mas que os outros vêem em mim. Amém. 
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Mt,  21,33-46 

Alegoria dos vinhateiros homicidas. 
A pedra angular. O novo povo de Deus 

(cf.  Mc 12,1-12;  Lc 20,9-19;  Is 5,1-7)   
(33) Estamos ainda na terça-feira. Continuou Jesus: -"Ouçam outra parábola para 
completar a anterior. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, 
cavou um lagar em terreno rochoso, ou seja, um tanque para espremer as uvas, e 
construiu uma torre de segurança contra os ladrões e os chacais e para depósito. 
Depois a arrendou a vinhateiros e partiu em viagem ao exterior. (34) Ao chegar o 
tempo da colheita, ele enviou seus servos aos arrendatários, para receber a parte 
dos frutos que lhe cabiam. (35) Mas os vinhateiros agarraram os servos; a um 
moeram de pancadas; a outro, mataram e a um terceiro, apedrejaram (cf. 2Cr 24,20-
21; Mt 23,35). (36) Mandou de novo outros servos, em maior número que os 
primeiros. Mas eles trataram-nos da mesma forma. (37) Finalmente, enviou-lhes seu 
próprio filho, pensando: 'Meu filho eles respeitarão'. (38) Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si: 'Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e apoderar-nos da 
herança'. (39) Agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha (cf. Lc 24,14; Jo 39,20; 
Hb 13,12) e o mataram. (40) Pois bem, quando voltar o dono da vinha, que fará com 
esses agricultores?" (41) Pensando que Jesus estivesse dirigindo essa parábola 
contra os romanos que mataram na guerra centenas de milhares de judeus, 
responderam: - "Fará perecer sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a 
outros agricultores, que lhe darão os rendimentos a que tem direito no tempo 
devido". (42) Jesus concluiu revelando-lhes o sentido da parábola e mostrando que 
eles se condenaram pela própria boca: - "Vocês nunca leram nas Escrituras: 'A 
pedra que os construtores da casa de Deus rejeitaram tornou-se a pedra angular (cf. 
SI 117,22-23; At 4 11; Rm 9,33; 1Pd 2,7) no novo edifício construído por Deus na 
pessoa de Cristo, em substituição ao antigo Reino de Deus? Isso é obra do Senhor, 
uma maravilha aos nossos olhos'. (43) Por isso eu lhes digo: o Reino e os privilégios 
do povo de Deus lhes serão tirados para ser cedidos à geração nova dos crentes de 
todas as raças e nações, os quais corresponderão melhor com a graça que os 
primeiros rejeitaram, e produzirão os frutos do Espírito (cf. Gl 5,22) para a vida 
eterna. (44) Digo mais: quem decididamente não crer em mim, pedra angular do novo 
edifício, será como se caísse sobre essa pedra, quero dizer, ficará em pedaços; e 
aquele que se obstinar em opor-se ao plano de Deus, será como se essa pedra 
desabasse sobre ele no julgamento final: ficará esmagado". (45) Ao ouvirem a 
explicação da parábola, os sumos sacerdotes e os fariseus compreenderam que 
Jesus falava deles. (46) Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo das multidões que 
o consideravam um profeta de Deus. 
 

Questionário 
 33 - Dê sentido aos pormenores desta alegoria. Que se entende por: o proprietário, 
a vinha, a sebe com a torre, os vinhateiros, a viagem, os servos, os frutos, o filho, o 
"ficaremos donos da herança" (cf. v. 38), o "fora da vinha" (cf. v. 39), o "quando o 
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dono voltar" (cf. v. 40), os "outros vinhateiros" (cf. v. 41), os construtores (cf. v. 42), 
"um povo que produzirá frutos" (cf. v. 43), "cair sobre esta pedra" (cf. v. 44), "sobre 
quem ela cair"? 

O proprietário é Deus. A vinha é o Reino que Deus preparou para si como 
primeiro povo de Deus, Israel. A sebe com torre representa a Lei e toda a proteção 
com que Deus cercou seu povo. Os vinhateiros são os chefes a quem Deus confiou 
a condução desse seu povo: os sacerdotes, os escribas e anciãos que compunham 
o Sinédrio, suprema autoridade judaica. O espaço longo da viagem são os séculos 
de tempo e de responsabilidade que os chefes tiveram na direção do povo de Deus. 
Os servos são os profetas do Antigo Testamento, perseguidos de morte. Os frutos 
são a observância da Lei, as boas obras. O filho é Jesus, o Messias. "Ficaremos 
donos da herança" é como dizer: podemos continuar nos servindo do povo, 
manipulando-o e fazendo nosso comércio no Templo. Para executar Jesus, 
conduziram-no, como um banido, para fora do recinto sagrado de Jerusalém. Deus 
voltará no julgamento final. Os outros vinhateiros são os apóstolos e seus 
continuadores. Os construtores (cf. v. 42) são os chefes que rejeitaram o Messias. O 
povo que produzirá frutos de uma vida segundo o Evangelho, é a comunidade cristã, 
novo povo de Deus formado por judeus e pagãos convertidos, porque o Reino de 
Deus foi tirado da exclusividade de um único povo e aberto a todos. Quem rejeita 
Jesus é como quem se precipita sobre uma rocha: arruína-se. O julgamento final 
cairá como enorme pedra sobre quem se obstinou em negar Jesus Cristo. 
42 - Pedra angular, que é? 

Era a pedra colocada em cada ângulo de dois muros de um edifício da qual 
dependia a consistência e a união das paredes e de toda a construção. Era também 
a pedra-chave da abóbada no fecho do edifício, para garantir a segurança da 
estrutura. Tanto a do fundamento como a da cúpula eram sempre a pedra principal, 
(cf. SI 118,22; Is 28,16; Zc 4,7; At 4,11; 1Pd 2,6). Jesus é a pedra angular que 
unifica as duas paredes do novo edifício do cristianismo (casa de Deus), formado 
por judeus e pagãos convertidos (cf. Ef 2,14- 16). Nesta nova estrutura religiosa, nós 
somos integrados para sermos habitados por Deus (cf. Ef 2,19-21). Esta construção 
tem como fundamento os apóstolos e profetas da primeira comunidade cristã (cf. Ef 
3,20; Ap 21,14), sobre o fundamento principal (cf. 1Cor 3,11) e pedra mestra que só 
é Jesus Cristo. 

 
Lições de vida  

Mais que uma parábola, esta é uma alegoria, porque cada pormenor tem seu 
significado. Ela mostra que a destruição de Jerusalém no ano 70 é conseqüência da 
quebra obstinada da aliança com Deus. A parábola anterior pôs em confronto duas 
classes de judeus: os fariseus e os publicanos; nesta, o horizonte se alarga para 
outras duas classes: judeus e pagãos. É a síntese de toda a história da salvação. 
Ninguém pode ser salvo só por pertencer ao povo de Deus sem compromisso com a 
aliança. Seria presunção (cf. Mt 3,9). A única segurança que temos de nos salvar é a 
misericórdia do Pai. A parábola anterior mostra a indocilidade de Israel; esta, o 
castigo conseqüente. Depois do mal que fizeram aos primeiros enviados a buscar os 
frutos devidos, o dono ainda mandou outros servos: é um gesto de surpreendente 
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bondade, pois se esperava um castigo. A misericórdia do Pai sempre enviou novos 
profetas para despertar a fé nas promessas messiânicas. Por última tentativa, 
manda o próprio filho para induzir todos ao arrependimento. A maldade dos 
arrendatários atingiu a culminância na rejeição sistemática do Filho (cf. Jr 7,24-26). 
Se o homem se perde, é por culpa própria. 
 

Oração 
 

A quebra obstinada da aliança com Deus levou Jerusalém à 
ruína total, destruída no ano 70. A aliança deles era selada 
com o sangue de um cordeiro. A minha aliança com Deus é 
selada com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do 
mundo. Senhor, que eu seja fiel à aliança do meu batismo. 
Venha em meu socorro a graça, para que eu tenha 
condições de viver como filho de Deus, dando os frutos 
que me cabe dar, como ramo que sou da Videira que o 
Senhor plantou. Que minha fé seja a grande alegria que dá 
sentido à minha vida cristã. Amém. 
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CAPÍTULO 22  

 
Mt 22,1-14 

Parábola do festim nupcial. Salvação universal 
(cf.  Lc 14,15-24)   

(1) Jesus tornou a falar em parábolas aos chefes do povo:  (2) - "Acontece com o 
Reino dos céus o mesmo que com um rei que deu um banquete para festejar as 
núpcias de seu filho, símbolo da união de vida com seu povo. (3) Enviou seus servos 
a convocar e acompanhar até a sala do festim os que tinham sido pessoalmente 
convidados às núpcias. Mas estes se recusaram a ir. (4) Tornou a mandar outros 
servos com a ordem de dizer aos convidados: 'Vejam que eu preparei meu banquete 
com meus novilhos e meus animais cevados que já foram abatidos. Tudo está 
pronto. Venham à festa'. (5) Mas os convidados, numa atitude de ofensa à honra do 
rei, não deram atenção, preferiram os próprios interesses e foram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. (6) Os outros, pior ainda, agarraram os servos, 
maltrataram-nos e chegaram a matá-los. (7) O rei encolerizou-se, enviou suas tropas, 
fez matar os assassinos e incendiou-lhes a cidade. (8) Disse então aos seus servos: - 
'O banquete está pronto mas os convidados, que se auto-excluíram, não foram 
dignos dele. (9) Por isso, vão por todas as estradas e veredas, e convoquem para o 
banquete, sem escolha (28,19), quantos excluídos encontrarem, contanto que 
aceitem o convite'. (10) Partiram os servos por todos os caminhos e reuniram os que 
encontraram, maus e bons (cf. 13,30). E a sala do banquete encheu-se de convivas. (11) Então, antes do começo definitivo do banquete, o rei, entrando para observar os 
comensais, avistou ali um homem que não trajava a veste nupcial de rigor. (12) Disse-
lhe: - 'Amigo, como se atreveu a entrar aqui sem a veste nupcial?' O indivíduo, não 
tendo uma desculpa que o pudesse justificar, calou-se. (13) O rei então ordenou aos 
servidores: "De pés e mãos atados, lancem-no fora, nas trevas da noite: lá haverá 
choro em vista da perda irreparável, e ranger de dentes pelo despeito e a ira frente à 
felicidade dos bons. (14) Pois, dos primeiros convidados que recusaram o banquete, 
uma multidão foi chamada, mas poucos aderiram ao Evangelho". 
 

Questionário Dê o sentido desta parábola. 
O ensinamento coincide com o da anterior. O rei é Deus Pai. Banquete de 

núpcias na Bíblia é símbolo festivo da comunhão eterna de vida que teremos com 
Deus a partir da íntima aliança (casamento místico) de Cristo com sua esposa, a 
Igreja, isto é, os seguidores de Jesus (cf. Ef 5,23-27; Ap 21,2 e 9). A alegria da festa 
é imagem da felicidade que o Reino messiânico oferece. O filho é Jesus, que na 
Encarnação se uniu como em núpcias com a humanidade. Os servos são os 
profetas que Deus enviou para convidar o povo eleito a tomar parte no Reino do 
Messias, começo do festim de núpcias. A recusa dos convidados, depois de terem 
aceito o primeiro convite, é a inexplicável rejeição de Jesus por parte dos chefes do 
povo da primeira aliança. Só deviam esperar a convocação quando a festa estivesse 
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para começar. A recusa à convocação era uma imperdoável ofensa à honra do rei. 
O segundo grupo de servos (cf. v. 4) enviados são os apóstolos, que, depois de 
Pentecostes, convidavam todos ao Evangelho, o verdadeiro banquete da Verdade: o 
Cordeiro já estava imolado para a salvação do mundo e se oferecia como alimento 
junto com os dons do Espírito Santo. Os primeiros convidados, na maioria, não 
acolheram o anúncio da Boa Nova, preferindo seus interesses terrenos ao banquete 
da graça; moveram violentas perseguições, matando os discípulos de Cristo. Os 
exércitos romanos, como instrumentos de Deus, destruíram Jerusalém e o Templo. 
Daí os continuadores de Jesus partiram por todos os caminhos do mundo, 
chamando à fé cristã os pagãos (cf. At 13,46; Rm 11,11), sem distinção de classe, 
língua ou nação. Os pagãos em massa se abriram ao Evangelho, e a sala do 
cristianismo se encheu de maus e bons. Mas não basta pertencer ao novo povo de 
Deus de qualquer maneira. É necessário trazer a veste nupcial, que não é somente 
o puro estado de graça, ou seja, a paz e aliança com Deus de maneira passiva. A 
veste nova de Cristo (cf. Gl 3,27), nossa veste batismal, é participação ativa da 
natureza divina (cf. 2Pd 1, 4); exige disposições interiores de doar-se em bem dos 
outros. Portanto, o traje para entrar no banquete eterno de Deus é a prática da 
caridade e da misericórdia, são as obras boas. De fato, em Mt 25, 26, o servo se 
torna "mau" por ter sido "preguiçoso" no bem, isto é, nada fez em bem dos outros; 
omitiu-se. Levamos para a eternidade tudo o que fizemos pelos outros, o que 
doamos de nós mesmos. "Quem despende sua vida por minha causa, encontrá-la-á" 
(cf. Mt 16,25). Antes de iniciar o banquete da eternidade, haverá o julgamento em 
que se separarão bons e maus, isto é, quem fez a fé frutificar em obras e quem 
viveu só para si. Os maus, fora da sala iluminada do paraíso (cf. Ap 22,5), se fixarão 
nas trevas em que viveram por opção própria, sem que possam dizer uma palavra 
que os desculpe. Porque, dos primeiros convidados que recusaram o banquete, 
muitos foram chamados, mas poucos aderiram ao cristianismo, Reino de Deus na 
terra. 
 

Lições de vida 
 

Esta parábola, como a anterior, da vinha, dá uma visão panorâmica da 
história da salvação; põe em relevo a inesgotável vontade de Deus de chamar todos 
ao banquete do paraíso (cf. 1Tm 2,4), e o inexplicável pouco caso do homem que 
rejeita o convite sabendo que não há interesse humano comparável ao de garantir a sorte eterna. 

Quem se acha na sala do festim dentro da Igreja de Cristo, está no Reino da 
Luz de Jesus Cristo. Fora, é escuridão intelectual dos erros doutrinários e a 
escuridão moral dos maus costumes. 

"Multidão" é como dizer "todos". "Muitos" e "poucos" são termos que indicam 
mais uma dimensão qualitativa do que numérica. As línguas semitas não têm o 
comparativo, que seria: os escolhidos são menos que os convidados. Se os 
convidados foram cem, os escolhidos se reduziram a 99. Seria um erro concluir que 
os excluídos são mais que os salvos. 
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Quando celebramos nosso banquete eucarístico, os ministros (servos) 
procuram discretamente afastar da mesa sagrada a pessoa sem condições de 
comungar. 
 

Oração 
 

Senhor, vejo que o estado de graça e aliança com Deus só 
se completa na obras em favor dos outros. Vejo que a fé 
cristã não dá soluções mágicas para os males do mundo, 
mas me põe no caminho das soluções, criando um mundo 
fraterno onde cada um vive em função do outro. Quando eu 
morrer, ficarei despido da matéria e vestido de minhas 
obras boas. Peço, aumente minhas disposições interiores 
de devotar-me ao bem dos outros, para que, quando eu 
entrar definitivamente na sala do banquete eterno, não seja 
encontrado sem a veste das obras que caracterizam a vida 
dos filhos de Deus. Amém. 
 

 
Mt 22,15-22 

Controvérsia sobre o tributo devido a César 
(cf.  Mc 12,13-17;  Lc 20,20-26)   

(15) Depois do que ouviram nessa parábola do banquete, os fariseus se retiraram e 
fizeram um plano de comum acordo com os herodianos afim de apanhá-lo numa 
cilada bem urdida, certos de que ele iria contradizer-se em palavras. (16) Com receio 
de se apresentar pessoalmente, enviaram-lhe seus discípulos, jovens que sob sua 
direção aprendiam a Escritura, com os partidários de Herodes, odiados pelos 
fariseus por serem favoráveis aos dominadores romanos. Conforme foram 
instruídos, os enviados disseram-lhe, num aparente atestado de honra: "Mestre, 
sabemos que o senhor é sincero e que ensina os caminhos de Deus com toda a 
verdade, sem se deixar manipular por ninguém, porque o senhor não faz acepção de 
pessoas. (17) Diga-nos então o seu parecer: é lícito um israelita pagar imposto a 
César, sim ou não?" (18) Jesus intuiu a malícia oculta na pergunta e respondeu-lhes: - 
"Hipócritas! Por que me estão armando uma cilada? (19) Mostrem-me a moeda que 
serve para pagar esse imposto". Eles lhe apresentaram uma moeda de prata, o 
denário, com a efígie do imperador e a inscrição: "Tibério César Augusto, filho do 
divino Augusto". (20) Perguntou-lhes ele: - "De quem são esta imagem e esta 
inscrição?" (21) - "De César", responderam. Então, Jesus rematou: - "Dêem a César o 
que é de César e a Deus o que é de Deus!" (22) A esta sentença tão sábia, ficaram 
maravilhados, sem ter mais o que dizer. Deixando-o, retiraram-se. 
 
 

Questionário 
 17 - Qual era a malícia da pergunta? 
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Ela escondia um perigoso estopim político. Se Jesus respondesse 
afirmativamente, os fariseus, para quem pagar imposto a César era trair Deus e 
Israel, o denunciariam ao povo como partidário do opressor estrangeiro; se a 
resposta fosse negativa, os herodianos, favoráveis ao governo romano, o acusariam 
de agitador do povo contra a autoridade do imperador, Tibério César (14-37 d.C.), e 
por isso, digno de morte. No ano 6 de nossa era, Judas Galileu levantou o povo 
contra o pagamento desse imposto; foi esmagado violentamente pela Décima 
Legião Romana, com muitas mortes. 
19 - Que imposto pagavam ao imperador romano? 

Era um tributo anual de uma moeda de prata, o denário, correspondente ao 
salário de um dia de trabalho de um operário comum. Eram isentos desse imposto 
os menores de 14 anos e os maiores de 65. 
21 - Que ensina a resposta final de Jesus? 

Jesus reconhece como vontade de Deus os nossos deveres para com a 
autoridade civil. Ensina, por outro lado, que a submissão ao governo não pode ser 
obstáculo aos deveres com Deus, cujos direitos estão acima de todo poder terrestre 
e são o único fundamento de toda autoridade humana. Não dar a César mais do que 
a Deus. Jesus separa devidamente os poderes civis e os espirituais, o estado e a 
religião, e salienta a soberania de Deus em todos os domínios. Como os 
interlocutores usavam a moeda que representava o estrangeiro, praticamente 
estavam reconhecendo a autoridade e os benefícios do governo de Roma; então, 
por coerência, deveriam submeter-se a esse poder e contribuir com seus haveres 
para o bem público, sem prejudicar o que deviam a Deus. Assim Jesus relativizou e 
desmistificou o poder do Império romano, que orgulhosamente se punha como valor 
absoluto, autodivinizando-se. 
 

Lições de vida 
 

Herodianos e fariseus eram inimigos políticos irreconciliáveis, agora unidos 
contra Jesus. Potências do mal só se unem no interesse de combater melhor o bem. 
No julgamento de Jesus diante de Pilatos, os fariseus dariam falso testemunho 
afirmando que Jesus mandou "não se pagar tributo a César" (cf. Lc 23,2). Jesus não 
lesou os direitos do imperador nem os de Deus; apenas colocou as coisas no seu 
devido lugar: a cada um o seu. 
 Oração 
 

Senhor, peço a graça de, em minha vida, nunca pôr em 
concorrência os interesses de Deus e meus deveres 
familiares, profissionais e civis, porque sei que dar a Deus 
o que é de Deus é possível mesmo debaixo do jugo da 
situação mais difícil. Que eu saiba servir à minha pátria, 
antes de tudo dando a Deus o primeiro lugar e cumprindo 
como um dever religioso minhas obrigações de cidadão 
honrado. Amém. 
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Mt  22,23-33 

Controvérsia sobre a ressurreição 
(cf.  Lc 12,18-27;   Lc 20,27-40)   

(23) Nesse mesmo dia, vieram ter com ele alguns saduceus, ricos liberais que, apesar 
de manterem o Sumo Sacerdócio e a direção espiritual oficial do judaísmo, negavam 
a ressurreição dos mortos, os anjos e a imortalidade da alma. Estes, invocando a Lei 
do Levirato (cf. Dt 25,5-6), propuseram-lhe a seguinte questão: (24) - "Mestre, Moisés 
preceituou: 'Se um homem morrer sem filhos, seu irmão desposará a cunhada viúva 
para dar ao falecido um filho homem, o primeiro que nascesse'. (25) Ora, havia entre 
nós sete irmãos. O primeiro, que era casado, morreu, e como não tinha filhos, 
deixou a mulher ao irmão. (26) Igualmente o segundo, o terceiro e assim até o sétimo. (27) Por fim, depois de todos eles, morreu a mulher. (28) Pois bem! Na ressurreição 
que o senhor prega, a qual dos sete pertencerá a mulher, visto que todos a 
desposaram?" (29) Entendiam que a ressurreição ensinada por Jesus fosse uma 
extensão melhorada da vida terrena. Jesus intuiu que se tratava de um caso hipotético com o fim único de ridicularizar a Ressurreição. Respondeu-lhes: -"Vocês 
estão inteiramente fora da verdade com essa especulação grosseira, porque não 
compreendem as Escrituras nas quais temos o ensino da Ressurreição final, nem 
entendem o poder ilimitado de Deus, que chamará os mortos à nova condição de 
vida imortal. (30) De fato, nessa outra vida ultraterrena, termo final após a 
Ressurreição, as condições dos homens transformados pelo poder de Deus não 
serão as atuais, e sim semelhantes às dos anjos (cf. 1Cor 15,44-53), mas com o 
corpo espiritualizado, para atingirem a perfeição na unidade natural de corpo e alma. 
Imortais e livres dos instintos corporais, para a sua conservação não haverá 
necessidade de que se casem como os homens na terra, nem que sejam dados em 
casamento como as mulheres. Viverão como os anjos no céu, cuja ventura será 
louvar e servir a Deus. (31) Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram a 
palavra que Deus lhes disse ao revelar-se a Moisés?: (32) 'Eu sou o Deus de Abraão, 
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó' (cf. Ex 3,6 e 15-16). Deus, no Pentateuco que 
vocês estudam e não entendem, está dizendo que esses patriarcas, mortos há mais 
de seiscentos anos, estão vivos para sempre diante dele. Se não tivesse alma 
imortal, ele teria dito: - 'Eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó'. Se ele é Deus 
dos vivos, é porque existem! Ele não é Deus de mortos!" (33) Ao ouvirem isto, as 
multidões ficaram extasiadas, e os saduceus não tiveram como continuar a 
conversa. 
 

Questionário 
 23 - Quem eram os saduceus? 

Politicamente, eram oportunistas aliados por interesse aos dominadores 
romanos. Religiosamente, não passavam de liberais materialistas que só admitiam a 
Lei do Pentateuco, a Torá, na qual julgavam poder apoiar-se para negar os anjos, a 
imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. Era comum entre os judeus o 
conceito da vida futura como uma reprodução melhorada da presente. 
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24 - Que lei era essa? 
A Lei do Levirato (do latim "lévir" = cunhado), conforme Dt 25,5-6, em vigor 

também entre os hititas e assírios, cujo fim era garantir um herdeiro ao falecido, para 
a conservação do nome da família e de seus bens patrimoniais. Obrigava o irmão do 
falecido sem filhos a tomar a cunhada por esposa; e, ao primeiro filho homem que 
tivessem, dar o nome do falecido, e considerá-lo filho dele com todos os direitos. O 
caso aqui trazido pelos saduceus é hipotético e inverossímil. 
29-32 - Diga com palavras mais claras a resposta de Jesus. 

1) Ele mostrou que os saduceus não compreendem a Escritura; 2) Na terra há 
necessidade do casamento para que a morte não extinta a raça humana; 3) Vocês 
negam os anjos e aceitam o Pentateuco que afirma os anjos; 4) Na ressurreição (cf. 
v. 30), o Deus dos vivos nos devolverá nosso corpo, espiritualizando-o para uma 
vida semelhante à dos anjos, por isso incomparavelmente superior à vida atual. 
30 - "As pessoas não se casam nem são dadas em casamento", não é redundância? 

É da cultura do tempo. Os homens se casavam; as mulheres não eram livres, 
eram dadas em casamento pelos pais. 
32a - Por que Jesus só citou o Pentateuco? 

Se citasse outros livros não convenceria os saduceus, que só aceitavam o 
Pentateuco como única fonte de fé, e negavam a tradição dos anciãos. Jesus, 
mostrando o que significa "o Deus dos vivos" (cf. v. 32), provou que é verdade o que 
lhes disse no v. 29: "Vocês não entendem as Escrituras". 
32b - Alguma outra citação da Ressurreição no Antigo Testamento. 

2Mc 7,9; 12,43-46; 14,46; Jó 19,25-27; Is 25,8; 16,19; Dn 12,2-3. O Novo 
Testamento é farto em textos sobre a ressurreição da carne e não a reencarnação, 
que nasceu da fantasia do homem contra a Palavra de Deus. 
 

Lições de vida 
 

Jesus perguntou: "Não leram o que Deus lhes disse?" (cf. v. 31). Assim 
mostrou que tudo o que lemos na Bíblia é Palavra de Deus (cf. 1Ts 2,13). 
 

Oração 
 

Senhor, peço a graça de não cair no erro de ensinar aquilo 
em que não creio. Conceda-me a luz do Espírito Santo que me abra o entendimento da Palavra inspirada, para que ela 
me transforme a vida. Amém. 
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Mt 22,34-40 

Controvérsia sobre o maior mandamento 
(cf.  Mc 12,28-34;  Lc 10,25-28)   

(34) Os fariseus, ao saberem que Jesus fechara a boca dos saduceus, reuniram-se 
em grupo ao redor dele para propor-lhe uma velha questão muito discutida e de não 
fácil solução. (35) Um deles, legista, ou seja, doutor da lei, interrogou Jesus para ver 
como ele se sairia da dificuldade: (36) - "Mestre, qual é o maior mandamento da lei?" (37) Jesus, como sempre, sobrepondo-se ao campo das discussões estéreis, 
respondeu citando o mandamento que todo israelita piedoso recitava duas vezes ao 
dia (cf. Dt 6,4-5) e o completou associando-o ao preceito do amor ao próximo (cf. Lv 
19,18): - "'Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e 
com todo o seu entendimento, orientando para ele os afetos, as ações e as forças 
todas de sua mente' (cf. Dt 6,5) .(38) Este não só é o primeiro e maior mandamento 
por sua dignidade, mas porque nele estão contidos todos os outros. (39) O segundo é 
semelhante a este na importância; não igual, mas inseparável dele: 'Ame seu próximo como a si mesmo' (cf. Lv 19,18), (40) Destes dois mandamentos brotam 
todos os preceitos da lei e as instruções dos profetas (cf. Rm 13,9-10; Cl 3,14), toda 
a Escritura". 
 

Questionário 
 35 - Essa pergunta foi bem ou mal-intencionada? 

Com base na palavra "para pô-lo à prova" ou "para tentá-lo", conforme as 
diversas traduções, vemos aí uma intenção desleal de pôr Jesus em embaraço. Mas 
diante da sábia e clara resposta que ouviu, esse homem mudou de idéia porque 
ficou tocado. Mc 12,32 nos afiança que ele até elogiou Jesus, e Jesus por sua vez o 
elogiou (cf. Mc 12,34). 
37a - Que é "amar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento?" 

É o amor que envolve o homem todo em sua personalidade. É amar com 
amor total, incondicionalmente, acima de todas as coisas, com todo o amor do 
coração, com toda a vontade, não por imposição da lei ou forçado. Com toda a alma 
é amar com todas as forças da vida, com seus recursos materiais, com todas as 
energias e capacidades pessoais. Com o entendimento ou inteligência é procurar 
conhecer Deus sempre melhor. A medida de amar é amar sem medida. 
37b - Tem algo de novo esse pronunciamento de Jesus? 

Saber qual seria o maior mandamento era uma questão corrente entre os 
judeus. Os professores da lei, em seu casuísmo ou apego formalístico à lei, 
extraíram 613 preceitos do Pentateuco, divididos em 248 (nº dos ossos do corpo 
humano) positivos ("farás") e 365 (nº dos dias do ano) proibições ("não farás"), 
distinguindo-os em graves e leves. Os mais graves eram: a idolatria, a violação do 
sábado, a profanação do Templo, o homicídio, o adultério, punidos com a morte. Os 
leves podiam ser reparados por sacrifícios pessoais. Mas, nessa selva de 
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imposições, discordavam sobre qual seria a mais importante. A maioria apontava a 
guarda do sábado. O inédito da resposta de Jesus é que só ele definiu o maior 
mandamento e associou o amor a Deus e ao próximo tornando-os a quintessência 
da Escritura e inseparáveis, como a dizer que, embora amar a Deus esteja em 
primeiro lugar, não é possível praticá-lo sem expressá-lo no amor ao próximo (cf. 
1Jo 4,21). O eixo e síntese de toda a lei é amar a Deus nos homens! Esse amor 
geminado é a fonte e raiz dos dez mandamentos. Mais do que lei, o mandamento do 
amor é o cumprimento da lei, é a atitude fundamental da vida de fé. Que libertação: 
em vez de quebrar a cabeça com 613 preceitos, basta um só!! O homem não foi 
criado para obedecer a um Deus como patrão, mas para amá-lo como Pai! Não sou 
escravo, mas filho! 
39 - Quem é nosso próximo? 

O rigor nacionalista dos israelitas ensinava que próximo era o descendente de 
Abraão. Jesus, na parábola do samaritano (cf. Lc 10,29-37), abriu os horizontes do 
amor fraterno a toda raça humana, sem distinção. 
40 - Que entendiam por "a lei e os profetas?" 

Os livros da lei de Moisés (o Pentateuco) e os profetas constituíam a norma 
de vida dos judeus, a parte principal da Bíblia, antes de existir o Novo Testamento. 
Por isso, dizer "a lei e os profetas" significava praticamente a Bíblia toda, a vontade 
de Deus expressa na revelação (cf. Rm 13,10). 
 

Lições de vida 
 

A prova da autenticidade do meu amor a Deus é o amor que tenho ao 
próximo. A medida prática do amor ao próximo é o amor a si mesmo: "Se alguém diz 
'amo a Deus', mas despreza seu irmão, é um mentiroso" (cf. 1Jo 4,20). Tratando-se 
da conservação da fé ou da salvação eterna, os bens espirituais não podem sofrer 
dano por "amor" a alguém, pois já não seria amar como a si mesmo. Condenar-se 
para o bem do próximo não seria amar a Deus. Os bens espirituais próprios ou dos 
outros têm precedência absoluta. É a lição das cinco virgens prudentes que 
recusaram óleo às que traziam as lamparinas vazias; e lhes deram a razão: "Não 
haveria suficiente óleo para nós e para vocês" (cf. Mt 25,9). Devemos contribuir para 
o bem dos outros, mas não às custas da salvação de si mesmo. 
 

Oração: oferecimento de si mesmo  
Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha 
memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo 
que tenho ou possuo, de vós me veio; tudo vos devolvo e 
entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo 
governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça e nada 
mais vos peço, pois já serei bastante rico. 
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Mt 22,41-46 

Controvérsia sobre o Messias 
(cf.  Mc 12,35-37; Lc 20,41-44)  

 (41) Os fariseus estavam ainda no Templo agrupados perto de Jesus. Agora foi ele 
quem passou à ofensiva, suscitando uma controvérsia da qual resultaria claro o 
insuficiente conhecimento deles a respeito do Messias. Perguntou-lhes: (42) - "Que 
lhes parece do Messias? De quem é filho?" Como era sabido que o Messias 
descenderia da linhagem davídica (cf. 2Sm 7,12-15; SI 89 (88), 4-5; 132,11; Is 11,1-
3; Jr 23,5; 30,9; Ez 34,23-24; 37,24-26), responderam sem titubear: - "De Davi, o 
maior rei de Israel". (43) -"Como pode ser seu filho só segundo a natureza humana" - 
tornou-lhes Jesus - "se o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, o chama seu 
Senhor quando afirma no SI 110 (109),1: (44) 'Disse o Senhor Deus a meu Senhor, o 
Messias: sente-se à minha direita, igual a mim no caráter divino, no poder e na 
glória, até que eu, no julgamento final, submeta inteiramente seus inimigos fazendo-
os reconhecer sua soberania eterna'? (45) Ora, se Davi o chama de Senhor, reconhece-o superior a si; então, como pode ser somente seu filho segundo a 
natureza humana?" (46) Como todos esperavam um grande Messias, mas apenas 
terreno, ao verem Jesus mostrar pela Escritura o engano deles, ninguém foi capaz 
de responder uma palavra. E, daquele dia em diante, ninguém mais teve coragem 
de interrogá-lo. 
 

Questionário 
 44a - Que se entende por "Sente-se à minha direita?" 

É possuir direitos, poder, natureza e predicados de Deus Pai. É ser Deus. 
44b - Que era "pôr debaixo dos pés?" 

Os vencedores de batalhas costumavam pisar por sobre o chefe derrotado. 
Aqui é uma expressão que significa submeter inteiramente os inimigos fazendo-os 
reconhecer a soberania do dominador. 
45 - Pelo Evangelho, Jesus é apresentado como maior em relação a quem? 

Mc 9,4 = Mt 17,3, maior que Moisés e Elias. 
Em Mt 19,9, ab-rogou a lei do divórcio, portanto é superior a Moisés. 
Em Mt 22,43-45 = Mc 12,35-37, Davi o reconhece como "meu Senhor". 
Em Lc 11,31-32 = Mt 12,41-42, é mais que Salomão e Jonas. 
Em Mt 3,11. 14 e Jo 1,26-27, é mais que João Batista. 
Em Lc 11,22 e nas libertações de possessos, ele é o mais forte. 
Jesus estava cônscio de ser o Messias: Mc 11,1-10; 14,61s. 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 22 221 / 282    

 
Lições de vida 

 
O Messias é filho de Davi a partir de baixo, segundo a descendência humana; 

é o Senhor a partir de cima, por descendência divina. Mostra que tem duas 
naturezas: é Deus feito homem. 
 

Oração cantada 
 

Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor! 
Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor! 
De minha vida ele é o Senhor (3 vezes) 
Do meu passado ele é o Senhor (3 vezes) 
Do meu futuro ele é o Senhor (3 vezes) 
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CAPÍTULO 23  

 
Mt  23,1-12 

Hipocrisia.  Humildade 
(cf.  Mc 12,38-40;   Lc 11,37-54;  20,45-47)   

(1) Nesse mesmo dia, Jesus deu à multidão e aos discípulos as seguintes 
advertências contra o formalismo dos escribas e fariseus, condenando-lhes a 
hipocrisia, a má-fé, as faltas ocultas e o desencaminhamento do povo: (2) - "Os 
escribas, professores autorizados, e os fariseus, sucederam a Moisés no ensino e 
interpretação da Lei de Deus. (3) Representantes da autoridade religiosa da nação, 
suas lições concernentes ao culto divino devem ser acatadas. Façam tudo o que 
ensinarem, não imitem, porém, seu procedimento, porque em geral dizem e não 
fazem, instruem com autoridade, mas não praticam o que ensinam: a vida não 
corresponde à doutrina. (4) Com o pretexto de garantir a observância da Lei contida no Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, acumulam um sem-número de 
prescrições desnecessárias, impõem-nas como obrigatórias aos ombros dos 
homens, cargas pesadas e difíceis de carregar (cf. At 15,10), sufocando o espírito da 
Lei santa (cf. Cl 2,20-23), ao passo que, indulgentes consigo mesmos, se negam a 
movê-las com um dedo, isto é, se esquivam habilmente de cumpri-las. (5) Com 
ostentação, praticam todas as suas ações para se fazer notar pelos homens. Por 
interpretarem materialmente a Escritura, penduram da testa ou do braço esquerdo 
fïlactérias com textos da Lei e usam franjas maiores que as dos outros, pendentes 
uma em cada canto de seus mantos. (6) Cobiçam ocupar os lugares de honra nos 
jantares e os primeiros acentos nas sinagogas; (7) desejam vaidosamente ser 
saudados nas praças públicas e se fazer chamar de rabi, ou seja, meu mestre, meu 
senhor, pelos homens. (8) Quanto a vocês, meus discípulos, não queiram ser 
chamados de mestre, porque vocês têm um só Mestre supremo e são todos irmãos 
de uma só família. (9) Os doutores da Lei querem que seus alunos os chamem de 
"meu pai". Vocês não os chamem de pai, porque vocês só têm um, o Pai celeste. (10) 
Nem se façam chamar de "doutores" ou "guias", porque vocês só têm um Doutor ou 
Guia que os conduz, o Cristo, do qual todos os outros pastores não passam de 
porta-vozes. (11) Discípulos meus ocupantes de altos cargos, vejam sua autoridade 
como vinda de Deus, não em proveito pessoal mas para servir a todos, (12) 
lembrados disto: todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, e todo o que 
se humilha servindo será exaltado" (cf. Mt 18,4; Lc 14,11; Pr 29,23). 
 

Questionário 
 2 - Que se entende por "cátedra de Moisés?" 

Os assentos de pedra ocupados pelos doutores da Lei nas sinagogas ou no 
Templo eram denominados "cátedra de Moisés" porque neles se perpetuava o 
ensino oficial da Lei de Moisés. 
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5 - Que eram as filactérias e as franjas? 
Filactérias (da palavra grega fylasso = conservar na memória) ou memoriais 

da Lei, eram pequenos estojos de couro pendentes da testa ou do braço esquerdo, 
contendo tiras de pergaminho nas quais escreviam com tinta especial estas quatro 
passagens da Lei sagrada: Ex 13,1-10; 11-16; Dt 6,4-9; 11,13-21. Atribuíam-lhes 
supersticiosamente a virtude de preservar dos males. Os fariseus aumentavam-lhes 
o tamanho para parecer mais devotos que os outros. Usavam-nas durante as 
orações públicas e nos dias de festa para aparentar que traziam a Lei gravada na 
mente e no coração, interpretando ao pé da letra o Dt 6,6-8 e Ex 13,9. 

Uma franja ou borla de lã em cada um dos quatro cantos do manto era usada 
por todo judeu piedoso, conforme Nm 15,37-41 e Dt 22,12. Os fariseus exageravam-
lhe o tamanho por ostentação. Guarneciam-na de um filete de púrpura simbolizando 
o céu. As quatro franjas recordavam os mandamentos (cf. Nm 15,38-39). A mulher 
de Mt 9,20 foi curada ao tocar numa franja de Jesus. 
9a - Jesus proíbe que chamemos de pai o nosso pai terreno? 

Quem nos deu a vida é sempre pai. Aqui Jesus só corrige os doutores da Lei 
que, por vaidade, queriam ser chamados de pai pelos alunos. Jesus não é contra o 
uso dos títulos de mestre e pai, sim contra seu abuso. 
9b - Quem são os doutores da Lei? 

Quem superasse os longos estudos bíblicos com sucesso, aos 30 anos (cf. 
Bíblia Barsa) formava-se escriba, mestre especializado (rabino) e oficial no ensino e 
interpretação da Lei de Moisés. Parte deles dedicava-se ao ensino da Escritura no 
Templo e nas escolas, com o título de doutores da Lei (cf. Lc 2,43; 5,17; At 5,34; 
1Tm 1,7). Outros advogavam questões da Lei nos tribunais (cf. Mt 22,35; Mc 12,28). 
Outros, ainda, exerciam o papel de juizes no Sinédrio nacional ou nos tribunais 
regionais. Eram eles e não os sacerdotes os guias espirituais do povo. Divididos em 
duas correntes doutrinárias, parte (os saduceus) seguia e escola liberal de Hillel; 
parte, a maioria composta de fariseus, era da corrente severa de Shammai. 
Lentamente foram caindo num formalismo tão estreito, que tornava ávida 
minuciosamente regrada, aniquilando o espírito da Lei. Hábeis em encontrar 
escapatórias para as prescrições legais (cf. 15,5-6; 23,16-22). Por seu cego apego 
às tradições e falsas idéias sobre o esperado reino messiânico triunfalista, rejeitaram 
Jesus como uma ameaça à integridade da Lei (cf. Lc 2,46; 5,17; At 5,17-18; 1Tm 
1,7). Entre eles, havia caracteres retos (cf. Mc 12,32-34), como Nicodemos (cf. Jo 
3,1; 19,39) e Gamaliel (cf. At 5,34). Em geral tornavam-se soberbos e antipáticos.  

Lições de vida 
 

Discurso extremamente rigoroso e contundente, ultimando as atitudes dos 
doutores da Lei e demonstrando a discrepância entre ensinar e praticar. É a 
contraposição ao Sermão da Montanha (cf. cap. 5, 6 e 7), que apresenta o projeto 
de vida segundo Deus. Jesus valoriza o ensinamento dos escribas (cf. v. 3), mas 
polemiza a incoerência entre doutrina e vida. Portanto, se um superior hierárquico 
tem deslizes de conduta, mas ensina corretamente o Evangelho, não posso negar-
lhe obediência, embora deva reprovar-lhe as faltas. 
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No caso de Lutero, o que se lamenta não é o ter ele protestado contra os 
desmandos dos chefes religiosos, mas o ter provocado a divisão na Igreja. 

Posição, cargo, dignidade, mais do que uma honra, são um serviço que sou 
chamado a prestar como servidor dos outros. O verdadeiro caminho para a glória é a 
prática da doação de si mesmo. 
 

Oração 
 

Jesus, sei que o senhor suportou com benevolência os 
pecados de tanta gente e os meus, mas não tolera a 
hipocrisia. Ajude-me a não fingir, Senhor. A gente está até 
acostumado a pequenas hipocrisias, sem ligar importância 
ao fato. Quantas vezes fazemos de conta que não vimos 
uma pessoa passando na outra calçada; que estamos 
indispostos, que não estamos em casa, que já temos 
compromisso; fazemos de conta que estamos gostando de 
uma pessoa e até dizemos falsamente "muito prazer". 
Chegamos a mentir para evitar uma amolação. Como é fácil 
ser hipócrita, Senhor. Que eu aprenda a ser autêntico, 
imitando a limpidez e pureza de uma criança. Amém. 

 
 

Mt  23,13-39 
Indignação com o fingimento 

(cf.  Mc  12,38-40;  Lc 20,45-47;  11,39-52)  
 (13) “Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Com suas calúnias, ódios e falsos 
conceitos sobre um Messias conquistador terreno, afastam de Cristo o povo eleito, 
fechando assim aos homens a entrada no Reino de Deus sobre a terra! Vocês 
mesmos, de fato, não entram e não deixam entrar os que desejariam. (14) (15) Ai de 
vocês, escribas e fariseus hipócritas! Com zelo afetado, percorrem mares e 
continentes, num trabalho de proselitismo, a fim de granjear um adepto, trazendo-o 
da idolatria para a fé no único Deus. E, quando o conquistam, enchem-no de tantos 
conceitos errôneos e maus exemplos que ele, além dos vícios do paganismo, se 
torna hipócrita e fanático como vocês, e por isso duas vezes merecedor da 
condenação! (16) Ai de vocês, guias cegos, que enganam o povo ensinando: - 'Se 
alguém faz uma promessa imprudentemente, jurando pelo Templo (cf. 5,34), não 
está obrigado a cumprir; mas se jurar pelo tesouro do Templo, ou pelos seus 
utensílios de ouro, fica obrigado a cumprir.' (17) Irresponsáveis e cegos! Criam assim 
um casuísmo ridículo e interesseiro. Pois, o que é mais importante, o ouro ou o 
Templo que tornou sagrado o ouro a ele destinado? (18) Vocês ensinam ainda: - 'Se 
alguém faz uma promessa jurando pelo altar, isso não tem valor de juramento. Mas 
se jura pela oferenda ou vítima imolada sobre o altar, fica obrigado.' (19) Cegos! O 
que é que tem mais importância, a vítima, a oferenda em si mesma ou o altar que 
honra a sagrada oferta sobre ele imolada para Deus? (20) Assim, quem jura pelo 
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altar, jura ao mesmo tempo por ele e por todas as coisas postas sobre ele para o 
sacrifício. (21) E quem jura pelo Templo, jura ao mesmo tempo por ele e por aquele 
que o habita. (22) E quem jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e 
por aquele que nele está sentado. Em suma, jurando por alguma coisa intimamente 
ligada ao culto divino, jura-se pelo mesmo Deus a quem é consagrada, ainda que 
ele não seja expressamente nomeado. (23) Ai de vocês, escribas e fariseus 
hipócritas! Segundo a Lei de Dt 14, 22, devemos pagar o dízimo do trigo, do vinho e 
do óleo de oliveira. Mas vocês, pela obsessão do lucro sob a aparência de 
escrupulosa observância da Lei, estendem a obrigação do dízimo também às 
plantas aromáticas, como a hortelã, a erva-doce e o cominho. Mas deixam de lado o 
que há de mais importante na Lei, como a justiça social que faz dar a cada um o que 
lhe é devido; a misericórdia que se manifesta nos deveres da caridade; e a 
fidelidade em cumprir o que prometem a Deus e ao próximo. Isto, que constitui a 
alma da Lei, é necessário praticar em primeiro lugar, sem omitir os outros preceitos 
menos importantes da Lei. (24) Vocês filtram os líquidos através de um lenço para 
não engolir casualmente algum mosquito contraindo impureza legal. São 
escrupulosos na observância de normas sem valor, e com a máxima facilidade 
violam preceitos fundamentais. Temem a impureza legal e não têm sensibilidade 
pela impureza moral da consciência, o pecado! Guias cegos, filtram o mosquito de 
uma bagatela e engolem o camelo de uma grave transgressão! (25) Ai de vocês, 
escribas e fariseus hipócritas! Lavam por fora o copo e o prato (cf. Mc 7,1-4), 
quando, por dentro, estão cheios de impurezas procedentes de furtos, fraudes, 
ganância de lucro e intemperança. Têm todo o cuidado de parecer puros 
exteriormente, enquanto no íntimo andam cheios de rapina e desmedida ambição de 
enriquecer. (26) Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o 
exterior fique limpo! Quero dizer, cuide da pureza interior no coração, e nada do que 
está por fora poderá manchá-lo. (27) Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! São 
semelhantes a sepulcros caiados: por fora, de bela aparência; por dentro, cheios de 
ossadas de cadáveres e podridão. (28) O mesmo se dá com vocês: por fora oferecem 
aos homens a aparência de puros, enquanto por dentro estão cheios de hipocrisia e 
corrupção! (29) Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Com falso sentimento de 
veneração, edificam ou restauram os sepulcros dos profetas, danificados pelo 
tempo, embelezam os túmulos dos homens virtuosos, martirizados pelos pais de 
vocês, (30) dizendo: -'Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos 
sido seus cúmplices em derramar o sangue dos profetas'. (31) Assim confirmam que são filhos daqueles que assassinaram os profetas, e são solidários com eles, por 
terem suas mesmas disposições de ânimo, uma vez que não aderiram ao Batista e 
agora procuram dar morte ao Messias. (32) Pois bem. Acabem de encher a medida 
das culpas de seus pais, matando o Filho de Deus e sufocando no sangue a voz dos 
apóstolos! (33) Serpentes, crias de víboras (cf. 3,7), como poderiam escapar da 
condenação ao inferno? 
Severo julgamento 
(34) Por isso, anuncio-lhes o que estou para fazer: vou enviar-lhes outros profetas, 
apóstolos e mestres (cf. At 13,1) na pessoa de meus discípulos, na tentativa de 
converter vocês. Adianto-lhes o que vocês irão fazer: não só deixarão de ouvi-los, 
mas a uns vocês irão matar (cf. At 7,58; 12,1) e crucificar; a outros, vocês irão 
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açoitar nas próprias sinagogas (cf. At 5,40) e perseguir de cidade em cidade. (35) 
Assim, culpados desse outro crime da morte de Cristo e dos apóstolos, mais grave 
que o da morte dos profetas antigos, o castigo que se preparam terá o peso da culpa 
de todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o primeiro sangue do 
justo Abel (cf. Gn 4,8), até o último, do pontífice Zacarias, filho de loiada (cf. 2Cr 
24,20-22), que seus pais, por ordem do rei Joás, assassinaram entre o Santo dos 
Santos e o altar dos holocaustos no Templo. (36) Asseguro-lhes: todas estas 
predições da perseguição aos meus continuadores e do castigo contra os autores 
desses crimes recairão sobre gente desta geração. 
Lamentação sobre Jerusalém e conversão final dos judeus 
(37) "Jerusalém, Jerusalém, assassina dos profetas e que apedreja os que são 
enviados por Deus a vocês, quantas vezes eu quis ajuntar no meu reino os seus 
filhos como a galinha recolhe sob suas asas seus pintinhos e os defende das aves 
de rapina, e vocês não quiseram, rejeitando a minha graça! (38) Por isto, esta cidade 
e seu Templo ficarão desertos e espiritualmente abandonados (cf. Jr 22,5). (39) 
Declaro-lhes: minha missão está para findar. Como rejeitaram minha Palavra, 
mensagem do Pai, vou me afastar de vocês, em vista de sua incredulidade. Vocês 
não conseguirão ver em mim o Messias, até o dia em que, convertidos em massa 
dessa cegueira (cf. Rm 11,25-33), me reconhecerão como o Filho de Deus e 
aclamarão: 'Bendito seja, em nome do Senhor, Aquele que vem para nos salvar!"' 
(cf. SI 118,26). Esta é a despedida, feita por Jesus, do ensino público. 
 

Questionário 
 13 - Nesta acusação, que é a mais forte feita por Jesus, ele está como que dizendo: 
"A doutrina de vocês é falsa". Parece contradizer o que ele afirmou em 23,2-3: 
"Façam o que eles ensinam". Que dizer? 

Quando esses mestres ensinam ao povo a Lei de Moisés na linha tradicional, 
mantêm-se na doutrina reconhecida legítima por Jesus, embora não a pratiquem. 
Quando aplicam a Lei a casos práticos como estes de Mt 23,13-37, distorcem o 
sentido da Lei com interpretações pessoais interesseiras, caem no formalismo e 
arrumam a formação espiritual do povo (cf. 12,2.10.24; 15,2; 16,12). 
14 - Por que omitimos este versículo? 

Porque foi transcrito de Mc 12,40 para este lugar por algum copista e não 
pertence ao original de Mt. Os fariseus, com suas longas orações, induzem as viúvas a fazer-lhes ricos donativos; orações puramente interesseiras. 
15 - Que era o prosélito? 

Era o pagão que aderia à religião da Bíblia (Antigo Testamento) pelo 
proselitismo, ou seja, o empenho missionário dos fariseus mais devotos. Na época 
de Jesus, havia perto de 8 milhões de prosélitos no Império romano. Formavam 
duas categorias: 1) os prosélitos da porta, que se obrigavam a evitar as 
transgressões mais graves da Lei; 2) os prosélitos da justiça, que se circuncidavam 
e abraçavam toda a Lei de Moisés como um israelita. 
32 - Como irão "completar a medida?" 
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Completarão a medida dos crimes, matando Jesus. 
35 - Este é o profeta Zacarias? 

Não se trata do penúltimo profeta, que viveu no século V a.C., mas do 
sacerdote Zacarias (836-797 a.C.), assassinado no Templo pelo rei Joás (cf. 2Cr 
24,20-22). O inciso "Filho de Baraquias" (cf. Zc 1, 1) entrou no texto por engano do 
copista, que confundiu os dois Zacarias. Zacarias profeta é filho de Baraquias; 
Zacarias sacerdote é filho de loiada. 
36 - Que se entende por "tudo isto" ou "todas estas coisas?" 

A perseguição contra os cristãos e o castigo = a destruição de Jerusalém no 
ano 70. 
37 - "Quantas vezes eu quis [...]" supõe que Jesus esteve em Jerusalém várias 
vezes. Mt, Mc e Lc só narram uma. Que dizer? 

Nenhum evangelista escreveu tudo (cf. Jo 21,25). Mt, Mc e Lc só nos 
transmitem a principal ida de Jesus a Jerusalém, para morrer. Mas João fala-nos de 
diversas vezes: 2,13; 5,1; 7,14; 10,22-23; 12,12. 
38 - "Essa casa ficará deserta". Qual casa? 

Jr 22,5 já havia ameaçado: "Se não escutardes estas palavras, esta casa se 
transformará num monte de ruínas". Ele se referia ao palácio do governo. Mas, por 
extensão lógica, a destruição da casa real de Israel é a ruína da cidade de 
Jerusalém, do Templo e de toda a nação. Aqui em Mt tem o mesmo sentido. 
39 - Esta aclamação, "Bendito [...]", se identifica com a de 21,9? 

Não, em 21,9 Jesus foi ovacionado pelo povo, mas não pelos chefes do povo; 
estes se indignaram. O "não me vereis mais" traduz a cegueira desses chefes, 
inimigos de Jesus, até pouco antes do final dos tempos, quando, então, convertidos 
à fé cristã, conforme Rm 11,25-27, aclamarão Jesus como Salvador. 
 

Lições de vida 
 

Este cap. 23 é um requisitório contra a justiça puramente exterior e uma 
contraposição ao Sermão da Montanha (cf. cap. 5, 6 e 7), onde se apresenta a 
verdadeira justiça a partir do interior. É tocante ver Jesus terminar seus sete "Ai de 
vocês" acendendo uma luz no fundo do túnel escuro: essa gente ingrata, um dia, 
ouvirá seus contínuos apelos e o aclamará com fé: "Bendito o que vem em nome do 
Senhor!" As ameaças do Pai só visam salvar, nunca perder. A hipocrisia da vida 
consiste em ensinar a verdade sem pô-la em prática. Indicar o caminho certo sem segui-lo. Não levar Jesus a sério, tomando da Palavra dele só o que está na linha do 
nosso modo de pensar. Hipocrisia é parecer bom, porque aparência é rótulo ou 
máscara. 

Jerusalém descrente é imagem da pessoa que resiste aos toques da graça e 
não se converte. Deus, por respeito à opção do homem, precisa afastar-se, 
deixando a casa abandonada, deserta e entregue a si mesma! 
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Oração 
 

Senhor, nunca aconteça que eu ensine uma verdade sem 
que primeiro a viva. Nunca ensine um caminho que eu não 
siga. Que eu nunca seja empecilho a quem pretende servir 
o senhor. Que eu não aparente ser bom sem que o seja 
interiormente. Que o senhor nunca tenha que dizer de mim: 
"Façam o que ele ensina, mas não sigam o que ele faz". 
Não aconteça que nossa cegueira e resistência à graça 
obriguem Deus a se afastar. Conceda, Senhor, ao povo de 
Israel, a luz do Espírito Santo, para que reconheça Jesus 
como o Messias esperado e o aclame: "Bendito o que vem 
em nome do Senhor para salvar-nos". Amém. 
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CAPÍTULO 24  

 
Mt 24,1-14 

Destruição do Templo. Igreja perseguida 
(cf.  Mc 13,1-13;  Lc 21,8-19)   

(1) Um pouco antes do pôr do sol, Jesus saindo do recinto onde estava, abandonou 
definitivamente o Templo de Jerusalém e foi-se afastando na direção de Betânia (cf. 
26,6). Os apóstolos se achegaram a ele para fazê-lo admirar a grandiosidade e 
solidez das construções do Templo, em vias de acabamento na reforma executada 
por Herodes Magno, que o tornou uma das maravilhas da Antiguidade (cf. Tácito, 
Hist. V, 8): colossais blocos dos alicerces, torres imponentes, imensos pórticos e o 
santuário com teto em ouro. (2) Mas Jesus lhes fez a seguinte predição: - "Estão 
vendo tudo isto, não é? Garanto a vocês: infelizmente aqui não ficará pedra sobre 
pedra: tudo será destruído!" (3) Pouco depois, no monte das Oliveiras, estando ele sentado, os apóstolos adiantaram-se com ansiedade e, reservadamente, 
propuseram-lhe precisar a terrível profecia: -"Diga-nos quando essas coisas 
acontecerão, qual será o sinal de sua volta, quer gloriosa, quer para estabilizar o seu 
reinado no mundo, e qual o sinal do fim desta época". (4) Jesus respondeu 
exortando-os primeiro a não se iludirem com a expectativa de dias gloriosos na terra 
e viverem vigilantes e prontos para qualquer emergência: - "Cuidem que ninguém os 
engane. (5) Pois, como primeiros sinais virão pseudo-Messias (cf. At 5,36), falsos 
profetas abusando do meu título e dizendo: - 'Eu sou o Messias' -, e enganarão 
muita gente. (6) Outro sinal: ouvirão falar de guerras onde vocês estão e notícias de 
guerra em outros lugares. Fiquem prevenidos. Não se alarmem. São inevitáveis 
esses acontecimentos da maldade que há no mundo, mas ainda não é o fim. (7) No 
decurso da história, levantar-se-á em guerra nação contra nação, reino contra reino. 
Haverá em diversos lugares fome, peste, terremotos. (8) Tudo isto será como um 
começo das dores de parto para o aparecimento do novo Reino (cf. Ap 12,2), e será 
pouco em comparação com as calamidades finais. (9) Outro sinal: sofrerão 
perseguições religiosas em todos os tempos (cf. Mt 10,17; At 5,40; 12,1-3); serão 
levados à morte com suplícios (cf. Mt 23,34), odiados por todos os pagãos, porque o 
Evangelho pregado em todo o mundo suscitará oposição ao meu nome. (10) Ante a 
perseguição, muitos renegarão a fé, tornar-se-ão traidores de seus correligionários, 
denunciar-se-ão uns aos outros (cf. 10,21) e se odiarão entre irmãos. (11) A tudo isto 
acrescerá um mal ainda pior: surgirão muitos hereges falsificando a doutrina e 
induzindo em erro muitas pessoas. (12) E por esta multiplicação da iniqüidade nas 
perseguições religiosas e heresias, tornar-se-á lânguida a prática do amor ao 
próximo na maioria dos meus adeptos (cf. Ap 2,4). (13) Mas será salvo quem 
perseverar fiel a mim até a morte (cf. Ap 2,10), não se deixando abalar em seus 
princípios de fé pela perseguição nem pelas falsas doutrinas nem pelos maus 
exemplos. (14) Também será sinal isto: apesar de todas as maquinações do mal, o 
Evangelho do Reino de Deus será proclamado em todo o mundo conhecido; todos 
os judeus do Império romano terão nisto um testemunho do único Messias Salvador 
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(cf. Rm 10,18). Só então virá o fim de Jerusalém com o sistema vigente e se 
estabelecerá no mundo o Reino Messiânico sobre as ruínas do judaísmo. 
 

Questionário 
 1 - Quem construiu esse Templo? 

Por ordem de Deus só havia um Templo em todo Israel para os sacrifícios de 
animais, construído por Salomão entre os anos 970-931 a.C.; destruído por 
Nabucodonosor em 586 a.C.; reconstruído por Zorobabel, governador de Judá, em 
520 a.C., e ampliado por Herodes Magno, em 19 a.C., que o elevou a uma das 7 
Maravilhas do mundo e cujo trabalho só terminou no ano 64 d.C. Todo revestido de 
mármore branco, de longe dava impressão de estar coberto de neve, com lâminas 
de ouro no teto, brilhando aos raios do sol. Seis anos mais tarde, em 70, Tito, 
imperador romano, destruiu-o completamente. Em 362, o imperador Juliano 
Apóstata, sobrinho de Constantino Magno, na vã ilusão de reconstruir o Templo para 
desmentir a profecia de Jesus, removeu até as pedras que restavam da destruição 
de Tito. Assim, sem querer, completou a predição do Senhor. 
3 - A pergunta dos apóstolos era pura curiosidade? 

Era interesseira. Na mente deles, a vinda de Cristo como juiz seria a 
inauguração do seu reinado no mundo, com o ensejo de eles se tornarem seus 
primeiros ministros. 
4 - Conhece algum desses falsos profetas? 

Teudas, Judas Galileu (cf. At 5,36-37), Simão Mago (cf. At 8,9-11) e o Egípcio 
(cf. At 21,28). 
14a - "O mundo inteiro" é o mundo geográfico? 

Aqui como em Rm 1,5. 8 e Cl 1,6. 23 entende-se o mundo então conhecido. 
14b - Esse "fim" é o fim do mundo? 

É o fim do atual sistema vigente em Israel e a expansão do Reino de Cristo 
até o dia em que os judeus, convertidos, aclamarão: "Bendito aquele que vem em 
nome do Senhor" (cf. 23,18). 

 
Lições de vida 

 
Este é o quinto discurso programático de Jesus, chamado escatológico 

porque trata dos últimos acontecimentos. 24 e 25 são os capítulos apocalípticos de Mateus. A destruição do Templo e de Jerusalém não é apenas prefiguração do fim 
do mundo, mas um forte sinal histórico do fim da Antiga Aliança e a expansão do 
Reino de Jesus. Os judeus não toleravam que alguém falasse na destruição do que 
tinham de mais sagrado e patriótico (cf. Mt 26,61; 27,40). Para Jesus, essa 
catástrofe é conseqüência do endurecimento do coração, que força Deus a 
abandonar sua casa onde já lhe oferecem um culto vazio de amor. 
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Oração 

 
Senhor, que não tenhamos medo de ser hostilizados 
quando trabalhamos na difusão do Evangelho. Nem 
soframos resfriamento na fé diante de dificuldades que 
ameaçam enfraquecer nosso ardor apostólico. Conceda-
nos a perseverança dos heróis do cristianismo; e ao povo 
israelita a luz do Espírito Santo para que, livre do 
endurecimento do coração diante de Jesus, o aclamem 
como único Salvador. Amém. 

 
 

Mt 24,15-25 
Grande tribulação 

(cf.  Mc 13,14-23;  Lc 21,20-24)  
 (15) Vocês perguntaram sobre o sinal prenunciador desses acontecimentos (cf. v. 3). 
A respeito da destruição de Jerusalém, quando virem instalar-se no lugar sagrado do 
Templo outra "abominação da desolação", semelhante à praticada por Antíoco 
Epífanes, de quem falou o profeta Daniel (cf. Dn 9,27; 11,31; 12,11), quem ler 
aquela profecia ou esta passagem do Evangelho, procure entender que esse será o 
sinal do fim de Jerusalém. (16) Então, os que estiverem na Judéia, mais exposta à 
devastação, fujam para as cavernas dos montes. (17) Quem estiver no terraço do 
teto, não perca tempo em querer levar seus pertences de casa, mas fuja logo. (18) 
Quem estiver na lavoura não volte para ir buscar em casa o manto, pois poderá ser 
retido pelo invasor. (19) Coitadas das mulheres que estiverem grávidas e das que 
amamentarem naqueles dias, porque para elas se torna mais penosa a fuga. (20) 
Queira Deus que essa fuga não aconteça no inverno, quando os caminhos ficam 
lamacentos, nem em dia de sábado, quando não podem andar mais que um 
quilômetro e sem levar nada. (21) De fato, haverá tribulação tão grande como nunca 
houve desde o princípio do mundo até agora e nunca mais haverá igual. (22) Algo 
semelhante precederá o fim do mundo. Se esses dias não fossem abreviados, 
ninguém escaparia com vida. Mas, em atenção às pessoas justas, serão abreviados 
esses dias calamitosos. (23) Em meio a tantas tribulações, espalhar-se-ão falsas 
notícias de libertadores desses males. Então, se alguém disser: - "O Messias está 
aqui!", ou então: - "Ele está ali!", não dêem crédito. (24) Porque hão de surgir falsos 
Messias e uma enchente de falsos profetas que, com seu poder de sugestão e 
sedução, produzirão sinais e prodígios impressionantes, a ponto de induzir em erro, 
se Deus não intervier, até os próprios justos. (25) Vejam que estou alertando vocês, 
para que andem prevenidos. 
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Mt 24,26-31 

A segunda vinda de Cristo 
(cf.  Mc  13,24-31;   Lc  17,23-24;  21,25-31)  

 (26) Portanto, se disserem a vocês: - "Eis o Messias no deserto como João Batista", 
não queiram ir lá. - "Ei-lo levando uma vida retirada em casa como os outros 
homens", não acreditem. (27) Por que a segunda vinda do Filho do Homem será tão 
clara em toda parte como a luz do relâmpago, que brilha instantaneamente do 
Oriente ao Ocidente, sem necessitar que alguém o anuncie ou o procure. (28) Como 
os abutres pelo faro e pela vista descobrem o cadáver, e de todas as partes vão 
juntar-se em torno dele, com mais facilidade os eleitos do mundo inteiro se reunirão 
como por instinto em torno de Cristo, juiz universal. (29) Logo depois da tribulação 
provocada pelo anticristo naqueles dias, haverá violenta perturbação no universo: o 
sol escurecerá, a lua não brilhará mais, os astros se desgovernarão e as forças que 
mantêm o equilíbrio cósmico serão abaladas (cf. 2Pd 3,12). (30) Então aparecerá no 
céu o sinal do Filho do Homem, a cruz, instrumento da redenção que alegrará os bons. Avista de sinais tão impressionantes, os povos da terra baterão no peito e 
verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu na plenitude do poder e da 
glória (cf. Dn 7,13-14; Mt 26,64), não como um crucificado, mas como juiz supremo 
de toda a humanidade (cf. Dn 7,13; 1Tess 4,15; 2Tess 1,7. 10). (31) E ele enviará 
seus anjos, que, com uma grande trombeta, isto é, um sinal munido de virtude 
divina, dos quatro pontos cardeais reunirão todos os fiéis a Deus para o julgamento, 
de uma extremidade dos céus a outra (cf. 26,64). 
 

Mt 24,32-41 
Sinais dos tempos 

(cf.  Mc 13,24-35;  Lc 17,23-31;  21,29-35)  
 (32) Procurem reconhecer esses sinais precursores da ruína de Jerusalém, como 
vocês sabem distinguir os sinais da figueira. Quando seus ramos ficam viçosos e 
começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. (33) Assim também, 
quando vocês virem acontecer todas estas predições, saibam que o Filho do 
Homem está para chegar, está às portas. (34) Garanto-lhes: esta geração em que 
vivemos não acabará antes que suceda o primeiro desses acontecimentos sobre 
Jerusalém, nem deixará de existir o povo judeu sem que venha o evento final. (35) É 
mais fácil o céu sideral e a terra desaparecerem do que minhas palavras deixarem 
de cumprir-se. (36) Quanto ao dia e hora da vinda do Filho do Homem, nenhuma 
criatura sabe, nem sequer os anos do céu, mas somente Deus; o próprio Messias 
não foi incumbido de revelá-lo aos homens. (37) Como os contemporâneos de Noé, 
embora advertidos do dilúvio prestes a chegar, não deram ouvidos e continuaram 
despreocupados em seus afazeres diários, como se nada fosse acontecer, assim 
também os homens, embora vejam os sinais precursores do fim de Jerusalém ou do 
mundo, não cuidarão de preparar-se para o juízo; serão por isso colhidos de 
surpresa. (38) Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, recebiam-se e 
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davam-se em casamento até na data em que Noé entrou na arca; (39) não se deram 
conta de nada, até que veio o dilúvio e levou a todos inesperadamente. Assim 
acontecerá também na vinda do Filho do Homem. (40) Então, de dois que estiverem 
no mesmo trabalho de lavoura juntos, um será separado do outro com destino 
diferente, de acordo com a atitude interior de cada um. (41) De duas mulheres que 
estiverem moendo com a mó, uma será preservada a salvo e a outra ficará separada 
desta com destino diferente. 
 

Questionário 
 
15 - Que se entende por "abominação da desolação?" 

É o "abominável devastador", Antíoco Epifânio (epifânio significa 
manifestação divina), que, no ano 167 a.C. profanou o templo de Jerusalém 
instalando nele o culto pagão de Zeus Olímpico e fazendo cessar o sacrifício 
perpétuo dos judeus (cf. Dn 9,27; 11,31; 12,11); chegou a levar porcos para o altar 
dos sacrifícios. Jesus está anunciando que haverá nova profanação como esta, 
precedendo a destruição do templo pelos romanos. De fato, os Zelosos ou Zelotas, 
fariseus fanáticos, chamados também "sicários" pelo porte da "sica" (punhal), 
formavam o partido revolucionário com a classe mais pobre da Galiléia contra o 
invasor romano. No ano 68, apoderaram-se do templo como uma fortaleza, dentro 
do qual mataram 8.500 homens (José Flávio em Guerra Judaica IV). Foi outra 
grande abominação ou profanação. 
20 - Por que evitar a fuga no inverno e no sábado? 

No inverno, os caminhos se tornam lamacentos e, aos sábados a lei proibia 
andar mais que 2 mil passos, um quilômetro. Os cristãos refugiaram-se em tempo na cidade de Pela, na Transjordânia, conforme narra Eusébio em sua História 
Eclesiástica III. 
34 - A quanto tempo corresponde "esta geração?" 

O tempo médio da vida era de 40 anos. Foi esse o período de tempo que 
passou desse anúncio até a destruição de Jerusalém no ano 70. Muitos que ouviram 
a profecia de Jesus, viveram a destruição do templo e de Jerusalém. 
36 - Jesus ignorava o dia e hora desses acontecimentos? 

Ele está descrevendo acontecimentos futuros com tal precisão que mostra 
conhecimento perfeito de tudo. Mas ele não recebeu do Pai a incumbência de 
revelar aos homens a data, que deveria ficar escondida como segredo divino. O que ele diz não saber significa apenas o que não pode dar a conhecer. Diante de um 
sério segredo profissional, os homens costumam dizer "Não sei", o que equivale a 
"não posso dizer". 
 

Lições de vida 
 

É brincar com a coisa mais séria que temos, a nossa salvação, adiar para o 
fim a conversão pessoal. Dela depende nossa sorte eterna. O bom cristão vive 
vigilante cada dia, como se fosse o último da vida. O importante não é saber onde, 
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como e quando, mas viver de tal modo que a última hora nos encontre na comunhão 
de vida com Deus, no estado de graça. 
 

Oração 
 

Senhor, diante de nós, temos tantos valores materiais de 
que nos orgulhamos porque são obra do gênio humano. 
Mas sabemos que tudo o que é matéria caminha para o fim. 
A luz da fé nos mostra a caducidade do mundo. Que nós 
aprendamos a usar tudo o que é efêmero de tal modo que o 
coração só se prenda ao que é eterno. Que os valores 
passageiros nunca ocupem o lugar de prioridade em nossa 
vida. Amém. 

 
 

Mt 24,42-51 
Parábolas: casa arrombada e administrador infiel 

(cf.  Mc 13,33-37;  Lc 12,39-46)   
(42) E Jesus dirigiu-se mais diretamente aos que ocupam cargos na comunidade. 
Disse: - "Em conclusão, não sabendo em que dia virá o Senhor, a sã razão leva 
todos a andar precavidos, vigilantes, fugindo do mal e praticando o bem. (43) Vocês 
sabem: se o dono da casa soubesse em que momento da noite ia chegar o ladrão, 
vigiaria e não deixaria arrombar a casa. (44) Por isso, também vocês andem 
constantemente vigilantes e preparados, porque numa hora que vocês menos 
pensam é que vem o Filho do Homem para o julgamento. (45) Vocês, apóstolos e 
continuadores meus, foram colocados à frente do povo fiel como servos 
dispensadores dos mistérios de Deus, como o servo fiel e prudente, que o patrão 
constitui sobre a criadagem de sua casa para lhes dar o sustento no tempo certo. (46) 
Feliz deste servo, bem como todo aquele que tiver administrado bem sua vida, a 
quem o Senhor, quando vier para ajustar contas, encontrar no cumprimento correto 
do seu dever. (47) Eu lhes asseguro: ele o premiará fazendo-o partilhar de todos os 
seus bens. (48) Mas se um servo mau disser no seu coração: "O meu senhor está 
demorando" (49) e começar a maltratar os companheiros de serviço, a comer e beber 
com os ébrios, dissipando os bens da vida, (50) o senhor desse servo chegará num 
dia inesperado e numa hora imprevista, (51) o expulsará da companhia dos bons e o 
fará partilhar da sorte dos perversos, onde haverá lágrimas e desespero tardios". 
 

Questionário 
 42-51 - A quem dirige estas parábolas? 

A todos que recebem cargos de responsabilidade sobre a comunidade cristã. 
São pessoas de confiança do Senhor. Deverão ministrar aos fiéis, que lhes foram 
confiados, os bens do celestial mandatário. São em primeiro lugar os apóstolos e 
seus sucessores na direção do cristianismo, os bispos, sem excluir os sacerdotes, 
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braço direito dos bispos como dispensadores dos mistérios da fé. Igualmente os 
leigos atuantes em ministérios apostólicos na comunidade. 
 

Lições de vida 
 

Estamos habituados a pensar na morte sempre distante de nós. Sendo 
incerto o dia dela, uma coisa se impõe: viver preparados e vigilantes. Se faltar a 
vigilância, falta uma importante dimensão da fé: a prontidão de passar do estado 
transitório para o definitivo. Do meu estado interior no momento da morte depende a 
minha eternidade. 
 

Oração 
 

Senhor, peço, ajude-me a viver de tal modo fiel ao 
cumprimento de minhas tarefas no mundo que o Senhor 
possa chegar a qualquer momento sem me causar 
surpresa. Que eu prime na fidelidade ao Senhor no 
cotidiano de minha vida. Que eu seja um bom 
administrador do que tenho e do que sou, porque tudo é do 
Senhor. Assim seja. 
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CAPÍTULO 25  
 

Mt 25,1-13 
As dez jovens: salvação ou condenação 

(cf.   Lc 12,35-40)   
(1) Quando o juiz estiver chegando, acontecerá aqui no reino de Deus implantado na 
terra, como aconteceu a dez moças escolhidas por ocasião dum casamento para 
acompanhar a noiva quando o noivo viesse buscá-la. As dez jovens tomaram suas 
lamparinas e foram à casa da noiva à espera do noivo. (2) Cinco delas eram 
descuidadas, e as outras cinco, previdentes. (3) As descuidadas tomaram suas 
lamparinas sem levar óleo de reserva. (4) As previdentes levaram um frasco de óleo 
junto com as lamparinas, já bem fornecidas. (5) Ora, como o noivo tardou para 
chegar, todas acabaram cochilando e dormindo. (6) No meio da noite, ouviu-se um 
grito: - "O noivo está chegando. Vão acolhê-lo!" (7) Então todas despertaram e 
prepararam suas lamparinas. (8) As descuidadas, tomando consciência muito tarde de que lhes faltava óleo, pediram às previdentes: - "Dêem-nos um pouco de óleo, 
porque nossas lamparinas estão se apagando". (9) - "De modo nenhum (responde-
ram as previdentes), porque o óleo não bastaria para nós e vocês. É melhor irem 
comprá-lo dos vendedores". (10) Enquanto elas saíram à procura do óleo, chegou o 
noivo com seus pajens e conduziu a noiva com seu cortejo para o salão do festim. 
As jovens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete festivo. E a 
porta se fechou, sinal de que não era mais permitido entrar a quem fora estranho ao 
cortejo nupcial. (11) Já esgotado o tempo útil, chegaram também as outras jovens e 
clamaram lá de fora: - "Senhor! Senhor! Abra-nos a porta!" (12) Mas ele respondeu: - 
"Sinceramente lhes afirmo: não as conheço!" (cf. 7,22-23). (13) Portanto, vigiem 
atentos, porque ninguém sabe o dia e a hora da chamada. 
 

Questionário  
Como acontecia o casamento? 

Era uma cerimônia sem pompa realizada pelos pais dos nubentes, mas com 
efeito jurídico, isto é, já eram marido e esposa, mas sem efeito social, porque cada 
nubente continuava na casa dos pais, durante o período aproximado de um ano, até 
o marido ter a casa pronta. O dia das núpcias, em que começavam a viver juntos, 
era solene de acordo com as posses. A esposa com um grupo de amigas, depois do 
sol posto, esperava em sua casa o marido, que também vinha acompanhado de 
pajens. À sua chegada, as jovens saíam-lhe ao encontro com lamparinas ou tochas 
acesas, e o cortejo todo, ao som de instrumentos e cânticos, dirigia-se para a sala 
do festim. A sogra punha na cabeça do moço uma coroa; traziam-lhe a noiva, 
fechavam definitivamente a porta e começava o banquete com homens separados 
das mulheres. 
Aplique a parábola à vida humana. 
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O esposo é Cristo, que celebra as núpcias (= uma aliança eterna) com seus 
seguidores no cristianismo, na Igreja. As dez jovens representam a universalidade 
dos cristãos. As lâmpadas simbolizam a fé. O óleo é o amor a Deus traduzido nas 
boas obras em favor do próximo. A espera na casa da noiva é o tempo da vida 
presente. O cochilo imprevidente é a despreocupação pela outra vida. A chegada do 
esposo é a hora imprevista da morte. O grito é a chamada de todos ao julgamento, 
antes particular, depois geral. O óleo que as imprevidentes não ganharam das 
companheiras significa que, na passagem desta vida para a outra, cada qual levará 
apenas a luz de sua fé e o óleo de suas boas obras, sem possibilidade de apropriar-
se do bem omitido. A porta fechada é a separação de bons e maus na outra vida. O 
festim nupcial é a felicidade do céu (cf. Ap 19,9). 
 

Lições de vida 
 

Esta parábola é uma alegoria da união de Cristo com seus seguidores, que 
vivem juntos e se parecem. Mas os que vivem a sua fé são trigo; os outros que só 
salvam as aparências porque não vivem o que crêem, são joio: faltam-lhes as boas 
obras, não amam o Senhor, o que vale dizer, são desconhecidos do cortejo do 
Cordeiro e acabam fora da porta. A incerteza do momento final é estímulo para 
andarmos sempre na intimidade de Deus. O óleo das boas obras é um bem 
estritamente pessoal. Se não as tenho na vida, não as comprarei na morte. 
 

Oração 
 

Ensina-me, Senhor, a viver sempre pronto para uma longa 
demora como para uma vinda súbita da última hora. Que eu 
veja, Senhor, que a prática do bem neste mundo só me faz 
crescer, só me traz felicidade, só dá sentido à vida, e que a 
casa da minha eternidade é construída só com o material 
do bem que pratico agora. Amém. 

 
 

Mt 25,14-30 
Os talentos 

(cf.  Lc 19,12-27)   
(14) De fato, a vinda do juiz supremo será como um homem que, estando para 
empreender longa viagem, chamou seus servos e lhes confiou a administração de 
seus próprios bens de fortuna, desigualmente. (15) A um entregou a enorme 
importância de 5 talentos de prata, correspondendo cada talento a 6 mil dracmas ou 
denários, isto é, o valor de 6 mil dias de trabalho comum; a outro, 2 talentos; e a um 
terceiro, apenas um talento. A cada um segundo as suas capacidades. Depois 
partiu. (16) Sem demora, aquele que recebeu 5 talentos empenhou-se em fazê-los 
render e lucrou outros cinco. (17) Da mesma, forma, aquele que recebeu 2, lucrou 
outros dois. (18) Mas aquele que recebeu um só, preguiçoso e indolente, em vez de 
utilizá-lo, abriu um buraco no chão e escondeu aí o dinheiro do seu senhor. (19) 
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Depois de muito tempo concedido para negociarem, voltou o patrão daqueles servos 
e ajustou contas com eles. (20) Quem havia recebido 5 talentos adiantou-se contente 
e apresentou mais 5, dizendo: - "O senhor me confiou 5 talentos; aqui estão outros 5 
que consegui com meu trabalho". (21) Respondeu-lhe seu senhor: - "Muito bem, 
servo bom e fiel! Você foi fiel na pequena parte que lhe confiei dos meus bens; vou 
agora recompensá-lo, constituindo-o sobre muito mais: vem partilhar da felicidade 
eterna do seu senhor!" (22) Veio também alegre o que havia recebido 2 talentos e 
disse: - "O senhor me confiou 2 dos seus talentos, aqui estão outros dois que lucrei 
com meu trabalho". (23) Disse-lhe o senhor como ao primeiro: - "Muito bem, servo 
bom e fiel! Você foi fiel na pequena parte que lhe confiei dos meus bens, vou agora 
recompensá-lo constituindo-o sobre muito mais: vem partilhar da felicidade eterna do 
seu senhor!" (24) Chegou por sua vez aquele que havia recebido um só talento. Tem 
consciência do não cumprimento do seu dever. Tenta desculpar sua imperdoável 
omissão, acusando o senhor de excessiva austeridade como quem quer enriquecer 
à custa dos servos. E disse: - "Eu sabia que o senhor é um homem rigoroso porque 
colhe onde não semeou, e recolhe o trigo sem o trabalho de espalhar primeiro as 
espigas no terreiro e batê-las para a debulha; (25) amedrontado, fui esconder na terra 
o talento que me confiou. Aqui está o que pertence ao senhor". (26) Contrariado, 
respondeu-lhe seu senhor: - "Servo mau e preguiçoso (cf. Lc 13,6; Mt 20,6)! Você 
achava que colho onde não semeei porque dou a outro as condições de semear por 
mim; achava que recolho onde não espalhei as espigas porque dou a outro as 
condições de espalhá-las! (27) Por isso mesmo, você devia ao menos confiar meu 
dinheiro aos banqueiros, o que não custa esforço, e, no meu retorno, eu ao menos 
recuperaria com juros o que é meu!" Em seguida, o patrão ordenou: (28) Tirem-lhe o 
talento que recebeu e dêem-no ao que tem 10, para que o faça render cem por 
cento. (29) Porque, a toda pessoa que tem em grande conta os dons de Deus e os faz 
frutificar dobrando-lhes o valor, serão dados outros dons pela inesgotável 
prodigalidade de Deus, e ele terá em maior abundância. Mas aquele que não tem 
porque não utilizou os dons que recebeu de graça, perderá mesmo o que tem. (30) 
Quanto a este servo imprestável, que menosprezou meu capital, lancem-no nas 
trevas fora de minha casa. Lá haverá o choro do remorso tardio e o ranger de dentes 
no sofrimento". 
 

Questionário 
 15a - Que significa talento? 

Variando de acordo com os lugares, o talento correspondia a uma média de 
25 a 34 quilos de ouro, ou, mais comumente, de prata. Em sentido espiritual como 
nesta parábola, é o potencial que recebemos gratuitamente para a construção de 
nossa parte no Reino de Deus no mundo. Cada um de nós recebe determinada 
porção de qualidades físicas, intelectuais, volitivas, morais, sociais, artísticas, 
administrativas, industriais, para o bem comum e glorificação de Deus. Como são 
dons confiados pelo senhor deles, devemos prestar-lhe contas do uso que fizemos. 
O talento de prata equivalia a 6 mil dracmas ou denários, valor de 6 mil dias de 
trabalho comum. 
15b - Deus não é injusto por não dar iguais dotes a todos nós? 
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Ninguém tem direito a nada. Tudo é gratuito. Devemos saber agradecer o que 
recebemos, porque é imerecido. 
21-23a - Deus não é injusto por dar o mesmo prêmio ao dos 10 talentos como ao 
dos quatro? 

Aí está a verdadeira justiça desconhecida pelos homens. Entre nós, quem 
rende mais ganha mais. Mas Deus vê diferente. Para o dos 2 talentos lucrar outros 
2, custou tanto quanto para o dos 5 lucrar outros 5. Ambos dobraram o valor 
recebido; ambos fizeram o máximo que podiam; ambos produziram cem por cento. 
Nisto se igualaram e receberão igual recompensa. Se o do único talento tivesse 
dobrado para 2, receberia recompensa igual aos dois primeiros. Justiça de Deus, 
que é Pai. 
23b - Que recompensa é essa de "alegrar-se" ou "entrar no gozo do Senhor?" 

É a felicidade eterna do céu com a visão, o gozo e posse de Deus para 
sempre. Felicidade substancialmente igual para todos que se salvam, mas 
divergindo nos graus de intensidade, de acordo com a maior ou menor 
correspondência às graças recebidas, de acordo com a maior ou menor prática das 
virtudes, de acordo com o maior ou menor grau de santidade pessoal. Um cristão 
ardoroso estará no céu ao lado de um medíocre, mas o primeiro viverá muito mais 
intensamente a felicidade do que o segundo. 
28-29 - "Dêem o talento àquele que já tem 10", não é injustiça? Não deveria ser 
dado a quem tem menos? 

Longe de ser injustiça, é algo de consolador. Mostra a mão de Deus ajudando 
a melhorar a vida de quem corresponde com os dons recebidos. Quem tem porque 
fez tudo o que estava ao seu alcance, receberá mais para que aumente seus bens. 
Quem não tem nada de próprio porque não utilizou como devia as aptidões 
recebidas, ficará privado até do que lhe foi confiado gratuitamente. 
 

Lições de vida 
 

"Fiel no pouco... poder sobre muito" mostra que o prêmio pelas nossas boas 
obras será desproporcionalmente superior ao que merecemos (cf. Rm 8,18). 

Somos apenas administradores de nossa vida. O bom administrador é 
sempre fiel ao seu senhor. As capacidades que recebemos não nos foram confiadas 
para ser guardadas, e sim multiplicadas. Cada qualidade é uma tarefa. De quem 
mais recebe mais se exigirá. 

Mau não é só quem pratica o mal, mas também quem deixa de praticar o bem 
que está ao seu alcance. 
 

Oração 
 

Senhor, ponho em oração o conselho do apóstolo Pedro: 
"Como bons administradores da multiforme graça de Deus, 
cada um coloque à disposição dos outros o dom que 
recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com 
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Palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, 
exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim 
de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, em 
virtude de Jesus Cristo" (cf. 1 Pd 4,10-11). Amém. 
 

 
Mt  25,31-46 

Juízo final. Pecado de omissão 
  

(31) Jesus terminou falando não em parábolas mas claramente e com solene 
dramaticidade: - "Quando, no fim dos tempos, o Filho do Homem vier em sua glória 
(cf. 16,27) acompanhado de todos os anjos, então se assentará como um rei no seu 
trono com plenos poderes de juiz supremo e universal. (32) Diante dele, depois da 
ressurreição final, estarão reunidos todos os homens de todos os tempos. Bons e 
maus, que viveram juntos no meu Reino na terra (cf. 13,24-30), serão separados uns 
dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. (33) Estas, que em vida 
ouviram a voz do Pastor, ele as porá à sua direita, o lado benéfico; e os rebeldes 
bodes, estéreis de boas obras, à sua esquerda, o lado maléfico. (34) Então o rei dirá 
aos que estiverem à sua direita: -"Venham, benditos do meu Pai, recebam a posse 
do Reino dele, do qual como herança minha (cf. 21,38) os faço participar na 
qualidade de irmãos meus (cf. 12,50) e que lhes está preparado desde a criação do 
universo. (35) Porque vocês praticaram para comigo as obras de misericórdia (cf. 
16,27): eu tive fome e vocês me deram de comer; tive sede e me deram de beber; 
eu era um desabrigado, e me acolheram; (36) estava maltrapilho e me vestiram; 
doente, e cuidaram de mim; estive na prisão, e vieram a mim". (37) Então os justos, 
admirados da desproporção entre o bem que praticaram e o extraordinário prêmio 
oferecido, perguntarão ao Senhor: - "Senhor, quando é que o vimos com fome e lhe 
demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? (38) Quando nos sucedeu vê-
lo desabrigado e o acolhemos, maltrapilho e o vestimos? (39) Quando o vimos doente 
ou na prisão e fomos acudi-lo?" (40) E o rei lhes responderá: "Em verdade lhes 
declaro: todas as vezes que vocês fizeram isto a qualquer ser humano, por pequeno 
que seja, mas que é meu irmão, foi a mim que o fizeram!" (cf. 10,40; 18,5) (41) Então 
pronunciará também a sentença para os que estiverem à sua esquerda: - "Afastem-
se longe de mim, homens engolfados voluntariamente no mal e que não quiseram ser remidos por mim, vão para o fogo eterno, que foi destinado não para vocês, mas 
para o demônio e os anjos que o seguiram. (42) Porque eu tive fome e vocês não me 
deram de comer; tive sede e vocês não me deram de beber; (43) estive desabrigado e 
vocês não me acolheram; maltrapilho, e vocês não me vestiram; doente e na prisão, 
e vocês não me visitaram". (44) Então eles também perguntarão: -"Senhor, quando é 
que o vimos com fome ou com sede, desabrigado ou nu, doente ou na prisão, e não 
o assistimos?" (45) E ele lhes responderá: - "Em verdade lhes digo: cada vez que 
nada disto fizeram a qualquer ser humano, por menor que seja, foi a mim que vocês 
o negaram!" (46) E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a 
vida eterna!" 
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Questionário 
32-33 - Aqui se fala dos bons que seguiram Cristo, e dos maus que não o aceitaram. 
O que você diz dos que não tiveram chance de conhecer o Evangelho? 

No juízo final, estarão presentes todos os homens de todos os tempos, Os 
que não tiveram como ouvir a pregação do Evangelho serão julgados pela lei da 
própria consciência e do coração, conforme Mt 15,19 e Mc 7,21. A semente da 
misericórdia está plantada em todo coração humano. Quem a põe em prática, já vive 
em Deus e Deus nele (cf. 1Jo 4,16). Quem não a segue, torna-se culpado. 
41 e 46 - Existe o inferno? 

As palavras "fogo eterno" e "suplício eterno" não deixam dúvida sobre a 
existência do inferno, que essencialmente é ausência total de Deus na pessoa que 
durante a vida lhe voltou as costas. Só depende de opção pessoal e não de 
predestinação cega, porque "foi preparado para o demônio e seus anjos seguidores" 
e não para o homem cujo destino é o céu, "preparado para nós desde a criação do 
universo". O céu é dom que Jesus nos fez merecer pela sua paixão e morte e ao 
qual fazemos jus mediante a fé manifestada através de obras de misericórdia (cf. Jó 
34,11; SI 28 (27), 4; Pv 24, 12; Ecl 12,14; Mt 16,27; Tg 2,14; 1Pd 1,17; Ap 22,12). O 
inferno é auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus; é a angústia nascida do 
egoísmo que não se abre mais e que encarcera a pessoa dentro de si mesma, por 
ter-se negado a abrir-se para os outros. A condenação é conseqüência de não haver 
amor em sua vida. "Afastem-se de mim" indica a pena de dano; e "fogo eterno", a 
pena dos sentidos (cf. Lc 16,23 e 25). 

Lições de vida 
Seremos julgados na base do nosso amor ao próximo. Jesus está presente 

de maneira invisível em toda pessoa que passa por mim. O cristão bem formado não 
presta favores apenas por sentimento humano ou por filantropia, muito menos para 
ser bem visto ou visando retorno. O amor puro faz ver Jesus no outro, porque, 
mesmo pagão, ele é imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1,26). Eu sou o próximo 
de todos que cruzam meu caminho. O que faço a um necessitado é serviço prestado 
ao irmão mais velho, Jesus Cristo. A mais elevada fé se concretiza quando nos 
curvamos numa obra de misericórdia das mais simples. Fora isto, a fé é vazia (cf. Tg 
2,17). Amar a Jesus e amar o homem não são duas coisas diferentes, mas uma e 
mesma coisa. No dia do juízo não há recuperação do bem omitido em vida. Vale a 
pena ser bom. 

Oração 
Senhor, a minha liberdade tem o poder de fazer opções 
para sempre. Optei amá-lo de todo o coração, com todo o 
meu entendimento e com todas as minhas forças, para 
começar desde esta vida uma união definitiva com Deus. 
Peço me ajude a tornar esta minha decisão firme, sólida e 
constante, e que nada no mundo possa abalar minha 
vontade de amá-lo em cada pessoa que encontro. Amém. 
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CAPÍTULO 26  

 
Mt 26,1-5 

Conspiração contra Jesus 
(cf.  Mc 14,1-2;  Lc 22,1-2;  Jo  11,47-49.53)   

(1) Depois do sol posto da terça-feira, portanto início da quarta, quando Jesus 
terminou este seu último discurso com todas essas instruções, mostrando que a 
morte de cruz não seria uma surpresa, mas ele a assumiria conscientemente como 
senhor de seus atos e em sentido pascal, fez a seus discípulos este quarto 
prenúncio de sua morte: (2) - "Vocês sabem que daqui a dois dias será a festa por 
excelência da Páscoa (cf. Ex 12): o Filho do Homem vai ser entregue a seus 
inimigos para ser crucificado" (cf. Is 53,12). (3) Então os sumos sacerdotes e os 
anciãos representantes do povo reuniram-se em sessão extraordinária do Sinédrio, 
não na sala oficial das reuniões, a fim de manter segredo, mas no átrio do palácio de José Caifás, chefe supremo do sacerdócio judeu do ano 18 a 36 da nossa era. (4) Já 
em sessão anterior haviam deliberado matar Jesus (cf. 12,14; Mc 11,18; Jo 11,53). 
No complô de agora planejaram a maneira prática de o prenderem à traição e de o 
levarem rapidamente à morte (cf. SI 31 (30), 14), fora das solenidades pascais, que 
começariam na sexta-feira às 15 horas. (5) Portanto combinaram: -"Não durante os 
oito dias da solenidade pascal, para evitar um eventual tumulto entre o numeroso 
povo que virá de todas as partes, principalmente os galileus, seus conterrâneos, que 
o têm como o Messias". 
 

Questionário 
 2a - Que significa o termo Páscoa? 

Páscoa é "passagem", entende-se do anjo que poupou da morte os 
primogênitos israelitas. Era a principal solenidade, celebrada de 14 a 22 do primeiro 
mês, denominado Nisan (março-abril; cf. Ex 12,1-20), em memória da libertação da 
escravidão do Egito. Começava à tarde do dia 14 com o sacrifício do cordeiro e, 
depois do sol posto, a sua manducação, já portanto em sábado. 
2b - Só Mt faz este quarto prenúncio da paixão e morte. Onde se encontram em Mt 
os outros três? 

16,21; 17,22-23; 20,17-19. 
3 - Quem eram os sumos sacerdotes? 

Eram os que já haviam exercido o cargo de sumo ou grão-sacerdote no 
Templo de Jerusalém. O sumo sacerdote em exercício era a pessoa mais importante 
da comunidade judaica, chefe do culto e presidente do Sinédrio, com parte ativa na 
direção da nação. S. Agostinho diz (cf. Epístola 36) que os cristãos jejuavam na 
quarta-feira em memória desta condenação de Jesus pelo Sinédrio e da traição de 
Judas acertada nesse dia. 
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4 - Há como explicar a pertinaz aversão dos chefes a Jesus? 
1) Colocavam a salvação (justificação) da pessoa em práticas exteriores, 

como oferecer sacrifícios de animais, não comer sem lavar as mãos, não tocar em 
cadáver ou em túmulo... Uma perfeição legalista. Ao contrário, para Jesus a 
santidade está no interior: retidão da mente, pureza de coração (cf. Mt 15,8; 6,22s; 
5,22-28; 23,25s...), amar até à renúncia de si mesmo em bem dos outros (cf. Mt 
10,37-39; 16,24; Jo 12,25...). 

2) Cultivavam o monoteísmo de um só Deus numa só pessoa. Jesus revelou 
o monoteísmo de um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. 

3) O conceito do Messias, rei terreno, nacional e político. Jesus, de condição 
humilde, deixou claro que seu reino não é deste mundo; é reino do amor, da 
verdade, reino espiritual e universal (cf. Mt 8,11; Lc 13,29; Mc 16,15) para libertação 
do pecado (cf. Mt 1,21; Lc 4,19; Mc 10,45; Mt 26,28). Seu único inimigo é o demônio 
(cf. Lc 4,34; 11,14s; Mt 13,3; Lc 8,12), a ser vencido não com armas, mas com a 
oração e o jejum (cf. Mt 26,54; 17,21; Lc 22,52s); começa na terra e será 
consumado na vida eterna (cf. Mt 22,30). 

4) Para os judeus, Deus e a Aliança com Ele eram privilégio exclusivo dos 
descendentes de Abraão. Jesus mostra que Deus é Pai de todas as nações e quer 
uma Nova Aliança extensiva a todos os povos. 

5) Para os chefes judeus, Moisés era o legado de Deus e eles, seus 
discípulos fidelíssimos (cf. Jo 9,29). E Jesus, que não havia freqüentado a escola 
deles (cf. Jo 7,15), ensinava por própria conta coisas novas, fazia-se igual a Deus, 
violava o sábado e as tradições; portanto, não podia ser o Messias. 

6) A popularidade de Jesus excitou-lhes o ciúme e a inveja. E quando Jesus 
começou a vergastar seus vícios, a inveja gerou o ódio. Passaram a vê-lo como um 
pecador (cf. Jo 9,24), um endemoninhado (cf. Jo 7,20; 8,48; 10,20; Mc 3,22), amigo 
dos pecadores (cf. Mt 9,11s), um samaritano, (cf. Jo 8,48) e a se endurecer com 
seus milagres (cf. Jo 11,46s). Quanto mais viam milagres, mais cegos se tornavam 
(cf. Jo 8; 59; 10,31; 15,22. 24). Levaram parte do povo a voltar-se contra Jesus (cf. 
Mt 27,20). O Sinédrio todo (71 membros) o odiava de morte, menos dois homens: 
José de Arimatéia e Nicodemos (cf. Jo, 3,1; 7,50; 19,38-39). 
 

Lições de vida 
 

Não o povo judeu nem tanto os escribas e fariseus, mas somente seus chefes condenaram Jesus. A Paixão e Morte de Jesus são o ponto culminante da sua vida 
humana e da Redenção, porque constituem o máximo sacrifício que ele ofereceu ao 
Pai como satisfação pelo pecado do mundo afastado de Deus. Sacrifício que revela 
a enormidade do pecado e o infinito amor do Redentor. 

Na sua maior festa nacional, os judeus imolavam um cordeiro, com cujo 
sangue, como na primeira páscoa do Egito, aspergiam os umbrais de suas portas. 
Por este sangue, figura do de Jesus, a morte naquele dia não entrou nas famílias 
deles. Na Nova Páscoa, o sangue do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do 
mundo, nos livra da morte eterna! 
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Oração  
Senhor Jesus, o sangue do cordeiro pascal poupou da 
morte os filhos dos israelitas. Pelo batismo cada um de nós 
é marcado com o sinal da fé, que é a aplicação dos méritos 
do sangue que o Senhor derramou por nós na cruz e que 
nos livra da morte eterna, do afastamento de Deus em que 
tínhamos caído e do qual nunca poderíamos voltar por nós 
mesmos. Foi por isso que o Senhor aceitou morrer em meu 
lugar. Esse amor é tão grande que me confunde. 
Infinitamente obrigado, Senhor. Amém. 
 
 

Mt  26,6-13 
Unção em Betânia 

(cf. Mc 14,3-9; Jo 12,1-8)   
(6) No sábado anterior a estes eventos, dia 9 de Nisan (entre março e abril), Jesus se 
achava em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, na casa de Simão, apelidado "o 
leproso" mesmo depois de curado. (7) Enquanto estava reclinado à mesa, chegou-se 
a ele Maria, irmã de Marta e de Lázaro (cf. Jo 12,3), com um frasco de alabastro 
cheio de nardo, ungüento perfumado de alto preço. Para professar que Jesus era 
digno das maiores homenagens, ela o derramou sobre a cabeça e os pés (cf. Jo 
12,3) de Jesus, como costumavam fazer com os reis e quando desejavam 
homenagear um hóspede de grande consideração (cf. 1Sm 10,1). (8) À vista disso, 
alguns discípulos indignaram-se e manifestaram a sua desaprovação, encabeçados 
por Judas Iscariotes, que disse: - "A troco de quê esse desperdício? (9) Poderia ter 
sido vendido bem caro e a importância ser dada aos pobres". (10) Mas Jesus, 
atingido também pela queixa, tomou a defesa da mulher que, com essa unção, 
confessou-o publicamente digno das maiores honras, e respondeu-lhes: - "Por que 
molestar esta mulher? O que ela acaba de praticar comigo é uma boa obra. (11) 
Pobres, inevitavelmente, vocês sempre os terão ao seu lado; mas a mim não terão 
mais tempo de testemunhar amor durante a vida terrena, porque minha morte é 
iminente. (12) Ao derramar este ungüento perfumado sobre meu corpo, ela fez um 
gesto profético antecipando a embalsamação para o meu sepultamento, já uma 
honra fúnebre que não terá como prestá-la na minha morte. (13) Digo-lhes com toda 
certeza: em qualquer parte do mundo onde for pregado o Evangelho, também este 
seu gesto de nobre dedicação será dado a conhecer em seu louvor". 
 

Mt 26,14-16 
Traição por dinheiro 

(cf.  Mc 14,10-11;  Lc 22,3-6; Jo 13,21-30)   
(14) Na quarta-feira, um dos doze apóstolos, chamado Judas Iscariotes, seduzido 
pelo apego ao dinheiro e decepcionado por não ver Jesus instituir o reino terreno 
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dos judeus, foi ter com os sumos sacerdotes (15) propondo:- "Quanto me pagam? e 
eu o entregarei facilmente!" Eles lhe fixaram 30 moedas de prata, 30 denários, preço 
da compra de um escravo (cf. Ex 21,32; Zc 11,12). (16) Daquela hora em diante, ele 
procurava uma oportunidade para entregá-lo às mãos deles traiçoeiramente. 
 

Questionário 
 7a - Essa mulher é a mesma de Lc 7,36-50? 

O fato é bem semelhante, mas a mulher não é a mesma, Em Mt, trata-se de 
Maria, irmã de Marta e de Lázaro, conforme Jo 12,3. Em Lc é uma cena com sentido 
de conversão e perdão. 
7b - Quanto custava esse perfume? 

"Mais de 300 moedas de prata" (cf. Jo 12,5), ou seja, 300 denários, salário 
mínimo de um ano de trabalho. 
8 - Quem disse essas palavras por todos? 

Foi Judas Iscariotes (cf. Jo 12,4). 
15a - Antes de Jesus, outra pessoa foi vendida pelos irmãos. Quem? 

José do Egito, figura profética de Jesus, foi vendido por 20 siclos de prata (cf. 
Gn 37,28). Um siclo valia 4 denários, 4 dias de trabalho; 30 siclos era o preço de um 
escravo. 
15b - Haviam deliberado matar Jesus após as solenidades pascais (cf. 26,5). Como 
é que o executaram antes da festa? 

A oferta de Judas os animou a mudar de idéia: não podiam perder tão 
propícia oportunidade. 
 

Lições de vida 
 

O gesto cheio de amor e desprendimento de Maria ensina-nos a ser 
magnânimos no culto de Deus. O que se gasta para embelezar o cerimonial litúrgico 
é expressão de amor ao Senhor do mundo e dos homens. Seria lamentável se o 
empenho pelos pobres empobrecesse o brilho do culto a Deus. 

A traição de um amigo se torna mais abominável quando movida por dinheiro, 
como neste caso de um íntimo de Jesus. Motivo baixo. Preço vil para vender o maior 
homem do mundo como se fosse um escravo. Para Judas, o dinheiro é o valor 
supremo, que Maria desvaloriza. Mas o traidor desvalorizou o amor. Não é fácil entender o processo psicológico que levou um apóstolo a tão ignóbil mercado. É 
verdade que sua amizade era falsa, num coração frio com mente calculista. João 
(12,6) o chama de ladrão, porque roubava dos companheiros e de Jesus. A razão 
mestra da traição reside na desilusão de não ver Jesus instalar o reino messiânico-
político no qual os discípulos gozariam de privilégios e posições rendosas. Seguia 
Jesus por interesse, visando vantagens pessoais. "O pecado retira Deus do lugar 
central que lhe é devido na história dos homens e na história pessoal de cada 
homem" (João Paulo II). 
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Oração 

 
Jesus, quero louvá-lo pelo culto silencioso dessa mulher 
que ungiu o senhor com o mais caro perfume, 
demonstrando que para ela o senhor se tornou o valor 
supremo. Lamento, Senhor, a degradante atitude de Judas. 
Lamento as vezes em que imitei Judas, tomando atitudes 
que não deixam de ser traições do amor que o senhor me 
tem. Perdão, Senhor. Que eu seja mais fiel em honrar o 
nome de cristão, consagrado desde o batismo àquele que é 
o valor supremo da vida. Amém. 
 
 

Mt  26,17-25 
Última Ceia 

(cf.  Mc 14,12-21;   Lc 22,7-13.21-23)   
(17) No dia 13 de Nisan, começo das celebrações pascais também chamadas "dias 
dos (pães) ázimos" (cf. Ex 12,8-15), porque então se comiam pães sem fermento, os 
discípulos vieram dizer a Jesus: - "Já que em Jerusalém armam ciladas contra o 
senhor, achamos ser um risco celebrar a Páscoa aí. Então, onde o senhor quer que 
preparemos o necessário para comermos o cordeiro pascal?" (18) Para evitar que 
Judas soubesse o lugar de antemão, Jesus respondeu sem citar nomes: - "Entrem 
em Jerusalém, sim; vão à casa de certo amigo nosso e digam-lhe: 'O Mestre manda 
dizer: o tempo da minha imolação está próximo: vou celebrar a Ceia Pascal em sua 
casa com meus discípulos'". (19) Pedro e João (cf. Lc 22,8) fizeram tudo como Jesus 
lhes ordenara: no átrio do Templo mataram o cordeiro, que devia ser macho, sem 
defeito, não ter menos de oito dias nem mais de um ano; não lhe quebraram osso 
algum; assaram-no. No dia seguinte, quinta-feira, tudo estava pronto segundo as 
prescrições da Lei, com água para a purificação ritual, pães ázimos, o molho de 
frutas com vinagre, cinco ervas amargas, vinho tinto e lanternas ou tochas para a 
noite. (20) A 14 de Nisan, véspera do início da páscoa judaica, posto o sol depois das 
18 horas, reuniram-se na sala do festim e estenderam-se sobre o lado esquerdo nos 
divãs, deixando livre a mão direita. Jesus ocupou o lugar central, com João à sua 
direita. Segurando a taça de vinho misturado com um pouco de água, Jesus disse: - 
"Bendito seja o Senhor, que criou o fruto da videira". Tomou um gole e fez com que 
todos tomassem da mesma taça, sinal de fraternidade. Na bacia de água, todos 
fizeram a ablução das mãos. Sobre a mesa sem talheres, considerada um altar, se 
achavam o cordeiro assado e os pães ázimos, lembrando o pão que os hebreus não 
tiveram tempo de fazer fermentar na fuga do Egito, uma taça com vinagre ou água salgada, lembrando as lágrimas derramadas no Egito, um molho grosso, o karoseth 
da cor de tijolo, feito de frutas cozidas no vinho, recordando os tijolos fabricados em 
trabalho forçado no Egito, e, finalmente, ervas amargas em memória da amargura 
da escravidão. Todos provaram dessas iguarias. Jesus disse então: - "Bendito seja o 
Senhor que criou os frutos da terra" - fez a intinção de um pouco de erva amarga no 
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karoseth e acrescentou: - "Nós comemos destas ervas amargas porque os egípcios 
encheram de amargura os nossos avós". Todos comeram um pouco de erva 
amarga. Como chefe da mesa, Jesus explicou o sentido simbólico da ceia, que é 
comemorar a libertação da servidão do Egito e o sentido daqueles alimentos. Entoou 
a primeira parte do hino Hallel: os salmos 112-113. Pela segunda vez, tomaram 
vinho da taça comum e novamente purificaram as mãos. Agora começa a ceia 
propriamente dita. Jesus benze o pão, parte-o, envolve um pedacinho dele com ervas amargas, molha-o no karoseth e come. Faz o mesmo com o cordeiro, que 
distribui aos convivas com pão molhado no karoseth. (21) Enquanto todos comiam, 
faz um anúncio terrível: - "Preciso revelar que um de vocês vai trair-me!" (22) Todos 
ficaram profundamente aflitos. E cada um, temendo vir a ser vítima de alguma 
paixão desregrada, começou a perguntar-lhe com ansiedade: - "Acaso sou eu, 
Senhor!?" (23) Sem dizer nomes, ele respondeu, pondo em relevo a gravidade do 
delito: - "Um que pôs comigo a mão na travessa (cf. SI 41 (40), 10), sinal de 
familiaridade, um comensal é que vai entregar-me. (24) Certamente o Filho do 
Homem vai morrer, conforme está escrito a seu respeito (cf. Is 53,7; SI 41,10). Mas 
infeliz daquele que se fez instrumento de traição para o Filho do Homem! Antes de 
cometer tamanho crime, seria melhor esse homem não ter nascido". (25) Então 
Judas, que o entregava, com cinismo perguntou: - "Seria eu, Mestre?" Não o 
chamou Senhor como os outros apóstolos, mas Mestre, como o chamavam os 
rabinos. E Jesus respondeu baixinho, só para ele: - "É você mesmo!". 
 

Mt 26,26-30 
Eucaristia,  Páscoa  cristã e sacramento da Paixão 

(cf.  Mc 14,22-25;  Lc 22,14-20;  1  Cor 11,23-25)   
(26) Neste momento da refeição, Jesus tomou um pão ázimo, rezou a bênção: - 
"Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, que da terra fazes brotar o 
pão", partiu-o em pedaços e os deu aos discípulos, pronunciando a consagração: - 
"Tomem e comam: isto que tenho nas mãos é o meu corpo, que de agora em diante 
será comido na qualidade de novo Cordeiro Pascal!" (27) Em seguida, pegou o cálice 
de vinho tinto misturado com um pouco de água, rezou a bênção: - "Bendito sejas tu, 
Senhor, nosso Deus, rei do universo, que da videira fazes brotar o vinho"; e passou-
o a eles pronunciando a consagração: (28) - "Bebam todos desta bebida que lhes 
apresento, pois é o meu sangue, o sangue que será derramado em sacrifício de 
resgate por muitos, para a remissão dos pecados (cf. Jr 6,45), e que selará a Nova 
Aliança com Deus (cf. Jr 31, 31-33; Is 55,3) mais que o sangue dos cordeiros que 
selava a Antiga Aliança (cf. Ex 24,8; Hb 8,8-9.13; 9,15-22). (29) Eu lhes declaro: de 
hoje em diante não tornarei a beber com vocês deste suco da videira na vida 
presente. Mas não se entristeçam: um dia voltarei a beber com vocês um novo 
vinho, espiritual, que inebriará vocês de felicidade no reino de meu Pai! (cf. Mt 8,11; 
Lc 12,37; 22,29-30). (30) Por fim, entoou a segunda parte do Hallel (louvor) (cf. SI 
114-117), serviu a taça final de vinho (a 4a), e todos se encaminharam para o monte 
das Oliveiras. 
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Questionário 
 18a - Jesus incumbiu dois discípulos de prepararem  o cordeiro pascal. Quais? 

Pedro e João (cf. Lc 22,8). 
18b - Por que Jesus ocultou o nome de quem pôs a sala à disposição dele? 

Porque Judas teria uma boa oportunidade de entregar Jesus aos inimigos e 
assim criar obstáculos para a realização da Última Ceia. 
18c - Como Pedro e João puderam acertar a casa sem saber o nome do dono? 

Por Mc 14,13-15 e Lc 22,10, sabemos a dica que Jesus deu aos dois 
apóstolos: - "Entrem na cidade; sairá ao encontro de vocês um homem com um 
cântaro de água. Sigam-no... ele lhes mostrará a sala pronta". 
18d - "Meu tempo está próximo." Que tempo? 

O tempo da imolação de Jesus na cruz. 
18e - Páscoa significa passagem, mas de quê? 

Passagem do Anjo Exterminador (cf. Ex 12,23), que poupou da morte os 
primogênitos hebreus em respeito ao sangue do cordeiro sacrificado tingindo os 
umbrais de suas portas. E passagem dos israelitas através do mar Vermelho (cf. Ex 
14,29-30), libertando-se da escravidão egípcia. A primeira Páscoa foi celebrada no 
Egito 1.250 anos antes de Cristo. Esta prática será repetida anualmente em 
Jerusalém, sacrificando-se só no Templo nacional o cordeiro. A comemoração 
começava no dia 14 e terminava a 21 do mês de Nisan (parte de março com parte 
de abril). Comer do cordeiro Pascal era tornar-se comensal de Deus. 
19a - Sabe-se em que casa se deu a Santa Ceia? 

Uma tradição muito antiga identifica o Cenáculo com a casa paterna de 
Marcos, onde os cristãos se reuniam depois da Ressurreição (cf. At 12,12). 
19b - Qualquer cordeiro servia para a celebração pascal? 

Poderia ser cordeiro ou cabrito, sem defeito, macho, de oito dias até um ano 
de idade e sem quebrar-lhe osso algum (cf. Ex 12,5. 46). Só podia ser imolado no 
Templo e consumido todo nas casas, mas em Jerusalém (cf. Dt 16,5-7). Segundo 
norma dos rabinos, o número dos comensais na ceia pascal não podia ser inferior a 
10 nem superior a 20. 
23 - Que é: "aquele que pôs comigo a mão no prato"? 

É o mesmo que dizer: - "alguém que está comigo à mesa". Todos serviam-se 
tirando com a mão de uma travessa colocada no centro. Não usavam talheres. 
28 - "Sacrifício de resgate por muitos. "Jesus não derramou seu sangue por todos? 

Sim, por todos, mas nem todos aceitam o resgate oferecido por ele. Estes não 
se deixam resgatar do erro e do pecado: inutilizam para si mesmos o desígnio da 
salvação (cf. Lc 7,30). O sangue das vítimas derramado era parte essencial dos 
sacrifícios com que Israel expiava seus pecados. A efusão do sangue de Jesus 
constituiu o sacrifício expiatório da nossa redenção. Aos judeus era vedado beber o 
sangue das vítimas no qual estava a vida que só a Deus pertence. Jesus nos manda 
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beber o seu sangue no qual está a Vida que ele nos dá (cf. Jo 6,56). Se Cristo não 
estivesse realmente presente na Eucaristia, não teria sentido a sentença de S. 
Paulo: - "Todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, 
torna-se culpado em relação ao Corpo e ao Sangue do Senhor (cf. 1Cor 11,27). 
29 - Que é: "O reino do meu Pai" ? 

O céu. 
 

Lições de vida 
 
24 - "Melhor seria que não tivesse nascido." Terrível sentença mostrando que resistir 
até o fim a todas as graças oferecidas a Judas na convivência com Jesus leva à 
dureza de coração que faz perder o sentido total da vida. São Jerônimo comenta: "É 
melhor não existir do que existir mal". 
26 - Antes dos Evangelhos serem escritos, já existia o culto eucarístico vivido e 
celebrado pelos cristãos (cf. 1Cor 11,23-26), para os quais a páscoa judaica já havia 
perdido a importância. 
28 - Jesus assumiu com infinito amor a missão da redenção universal, como Isaías 
tinha profetizado (53,11-12) do Servo de Javé. Mt liga a Eucaristia à remissão dos 
pecados. Jesus paga com seu sangue o preço do nosso resgate, mostrando o 
caráter expiatório de sua morte redentora. "A Santa Ceia (Eucaristia) é a 
antecipação sacramental do sacrifício da cruz" (João Paulo II). Eucaristia é o 
sacramento da presença real de Jesus, o sacramento da Paixão e Morte redentoras 
para a remissão dos pecados; é o sacramento da Nova Aliança de Deus conosco no 
corpo e sangue do Filho; é a Páscoa cristã; a doação total de Jesus pela salvação 
universal. Esse quadro tem como moldura a traição de um amigo e o abandono dos 
outros. Enquanto Judas entrega seu Mestre aos inimigos, Jesus entrega seu corpo e 
sangue como alimento aos amigos! 
 

Oração 
 

Senhor, quero agradecer o dom inestimável da Eucaristia, 
que nos torna presentes na Última Ceia, pois ela acontece 
hoje em cada missa como na Quinta-Feira Santa. Bastaria 
que o senhor nos tivesse remido; mas como o amor não 
conhece medidas, o senhor quis tornar-se nosso alimento no pão e vinho consagrados. Na Páscoa antiga, o povo 
escolhido renovava sua Aliança provisória com Deus 
comendo as carnes de um cordeiro. Nós, muito mais felizes 
que os antigos, renovamos uma Aliança Eterna com o Pai 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do Cordeiro que 
tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor; peço que 
aumente meu ardor pela Eucaristia. Amém. 
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Mt  26,31-35 

Prediz o abandono dos discípulos 
e a negação de Pedro 

(cf.  Mc 14,27-31;  Lc 22,33-34;  Jo  13,36-38)   
(31) Disse-lhes então Jesus sombriamente: - "Esta noite, vendo-me nas mãos dos 
inimigos, vocês todos, sem exceção, perderão a confiança em mim e me 
abandonarão. É o que predisse o Profeta Zacarias 13,17: 'Ferirei o pastor, que é o 
Messias, e se dispersarão as ovelhas, isto é, os discípulos'. (32) Mas fiquem 
tranqüilos, depois de ressuscitado, eu estarei na frente de vocês na Galiléia como 
um pastor com seu rebanho em convívio familiar". (33) Respondeu-lhe Pedro 
prontamente e muito confiante em si mesmo: - "Ainda que todos se decepcionem do 
senhor, eu jamais". (34) Jesus lhe disse: - "Garanto a você: nesta mesma noite, antes 
que o galo cante pela segunda vez, em torno das 3 horas da madrugada, você me 
terá negado três vezes!" (35) Retorquiu-lhe Pedro: -"Mesmo que seja preciso morrer 
com o senhor, eu não o negarei". O mesmo repetiram todos os outros discípulos.  

Mt 26,36-46 
Início da  Paixão:  agonia no horto 

(cf. Mc 14,32-42;  Lc 22,39-46; Jo 18,1;  12,27)  
 (36) Então Jesus foi com eles a uma propriedade particular chamada Getsêmani, aos 
pés do monte das Oliveiras, ao longo do córrego Cedron, a leste de Jerusalém. Os 
apóstolos estavam habituados a ver Jesus deixá-los ali enquanto ele se retirava 
mais adiante para orar (cf. Lc 22,39; Jo 18,2). Por isso não estranharam ao ouvir o 
pedido de Jesus: - "Sentem-se aqui enquanto vou até ali para orar". (37) Mas desta 
vez tomou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, seus mais 
íntimos discípulos e testemunhas de sua Transfiguração (cf. 17,1-2), a fim de 
presenciarem agora sua angústia mortal, vendo-o ao clarão da lua cheia e ouvindo 
suas palavras. Afastando-se um pouco deles, começou a aterrorizar-se e angustiar-
se. (38) Havia falado várias vezes de sua morte; mostrara o desejo desse momento; 
mas agora que ele é iminente, prova toda a angústia e repugnância natural de um 
ser humano diante da morte. Mostra-se necessitado de conforto psicológico e pede 
aos amigos que não o deixem só. Diz-lhes: - "A minha alma está numa tristeza 
capaz de matar. Fiquem aqui comigo acordados, por favor". (39) Foi um pouco à 
frente e prostrou-se com o rosto por terra orando, porque, embora a razão aceitasse 
a cruz e a morte, a natureza humana instintivamente as repelia. Disse então: -"Meu 
Pai, se é possível (cf. 19,26), mande que esse cálice da bebida da morte se afaste 
de mim, sem que eu o beba; contudo, não se faça como eu quero, mas como o 
senhor quer!" (40) Voltou para buscar forças junto de seus três discípulos, que 
encontrou dormindo. Queixou-se a Pedro, que, minutos antes havia prometido tanto: 
- "Como assim?! Não foram capazes de ficar acordados uma hora comigo?! (41) Na 
oração eu venci a repugnância natural da morte. Dado que vocês estão na iminência 
de uma forte tentação a meu respeito, é necessário não serem surpreendidos 
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desarmados. Por isso, vigiem atentos e orem, para se armarem de forças para a luta 
e não sucumbirem na fé. Pois a vontade racional pode estar cheia de ardor, mas a 
fraqueza humana enraizada na carne é tanta que, freqüentemente, torna vãos os 
desejos e resoluções mais ardentes e não consegue vencer as crises sem o auxílio 
da graça divina". (42) Afastou-se de novo e prosseguiu pela segunda vez em sua 
insistente e resignada oração, em união perfeita com o Pai: - "Meu Pai, se este 
cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita não a minha, mas a vontade 
do senhor, que é vontade de amor!" (cf. Hb 5,7-9). (43) E voltando outra vez aos 
amigos, encontrou-os dormindo, pois estavam com os olhos pesados de sono. (44) 
Superando a necessidade de conforto humano, deixou-os assim e foi pela terceira 
vez buscar forças na oração, repetindo de novo as mesmas palavras. (45) A seguir, 
depois de quase duas horas de oração, voltou para junto dos discípulos e, vendo-os 
frente ao perigo de violenta tentação, com palavras repassadas de dolorosa ironia, 
acordou-os a fim de que tomassem consciência do que estava por acontecer, 
dizendo: - "Agora podem continuar dormindo e descansando porque já passou o 
tempo em que podiam vigiar comigo. Eis que chegou a hora do poder das trevas (cf. 
Lc 22,53), a hora de o Filho do Homem ser entregue sem amigos às mãos dos 
pecadores". (46) Percebendo que Judas vinha já perto, acrescentou com decisão e 
firmeza: - "Levantem-se depressa. Vamos encontrar-nos com os oficiais. Está 
chegando aquele que vai entregar-me". 
 

Questionário 
 36 - Que significa o termo Getsêmani? 

É lagar de azeite. Em torno da rocha onde Jesus se debruçou para orar e 
suar sangue (cf. Lc 22,44), Teodósio, imperador de Roma, construiu em 380 uma 
igreja, que em 1920 foi inteiramente renovada, com ajuda também dos católicos 
brasileiros. Por isso, em sua abóbada interna vêem-se o nome e as insígnias do 
Brasil. 
37a - Qual a razão de conduzir para mais perto de si esses três apóstolos? 

Os três que o viram transfigurado no Tabor deveriam ser capazes de ver a 
sua humanidade em agonia, sem duvidar de sua divindade. 
37b - Qual o motivo da angústia de Jesus? 

A repugnância natural pela morte, o pavor dos tormentos que prevê e da 
tragédia horripilante da crucifixão; o peso morto e quase insuportável dos pecados humanos que lhe invadem a alma e cuja culpa ele deveria pagar (cf. Is 53,3-12; Rm 
4,25; 2Cor 5,21; 1Pd 2,24). Jesus aceitou voluntariamente a morte expiatória 
(expiação vicária) por amor ao Pai e por nós, pois só assim seríamos justificados 
diante de Deus (cf. 1Cor 6,20; 1Tm 2,6). 
39 - Que significa esse cálice? 

Aqui é usado como metáfora para indicar amargura, sofrimento, morte por 
derramamento do sangue como em 20,22-23. Na linguagem bíblica e oriental, pode 
ser também símbolo de vida feliz (cf. SI 16,5-6). Esta repulsa instintiva pela morte 
mostra que Jesus tem uma natureza humana igual à nossa, exceto no pecado. 
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41a - Que são espírito e carne? 
Espírito é a vontade racional do homem. Carne é o instinto enraizado no físico 

do homem, muitas vezes exigindo o que a razão não admite. A vontade racional 
deve ser fortalecida pela graça que vem da oração, a fim de não ceder aos instintos 
da fragilidade humana. 
41b - A que tentação sucumbiram os apóstolos abandonando Jesus? 

Jesus deu tantos sinais de seu poder divino, reforçando nos apóstolos a falsa 
idéia de um Messias invencível. Vendo-o agora preso, toda a missão do Mestre 
terminava em falência inexplicável. Está tudo perdido, tudo acabado: ele não é o 
Messias! Não entendiam a Ressurreição nem que Jesus, para nos salvar, deveria 
"humilhar-se e fazer-se obediente até à morte, e morte de cruz!" (cf. Fl 2,8). Só 
compreenderão esse mistério à luz de Pentecostes. 

 
Lições de vida 

 
31 - Jesus completamente só, na hora mais cruciante de sua vida! Esse abandono 
faz parte do seu despojamento total para nos recuperar. A defecção dos apóstolos é 
enérgica advertência aos seguidores de Jesus. Poderão passar por profundos 
abalos na fé. Fora o traidor, todos os apóstolos voltaram ao Senhor da vida. Por 
grave que seja o pecado, o homem sempre encontrará o perdão, desde que, 
arrependido, volte ao Senhor. 
34 - Jesus demonstra claramente que possui a presciência e a consciência: o futuro 
lhe está presente até nos detalhes, e nada lhe é escondido. 
39 - Jesus é tomado pelo pavor que a morte suscita no homem. Sente o desejo 
natural de se libertar dela, mas orando resigna-se à vontade do Pai. As primeiras 
comunidades cristãs, duramente perseguidas de morte, encontraram em Jesus o 
modelo de fidelidade a Deus buscando forças na oração confiante. 
 

Oração 
 

Jesus, o senhor orou insistentemente diante da terrível 
provação por que passou, e os apóstolos dormiram. O 
senhor superou a tentação, mas os apóstolos, sem a graça 
que vem da oração, fugiram sem coragem para a luta. Que 
nas crises de fé ou de outra natureza, eu me agarre à prática da oração, confiando na ajuda do alto. Amém. 
 

 
Mt 26,47-56 

Jesus traído e preso 
(cf.  Mc 14,43-50;  Lc 22,47-53;  Jo 18,1-12)  (47) Jesus ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos Doze, com um 

grande grupo composto dos oficiais e soldados da polícia do Templo, dos servos dos 
sacerdotes e de um destacamento de soldados romanos, que o governador, Pilatos, 
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presente em Jerusalém para a ordem das festas, lhes concedera (cf. Jo 18,12), por 
temerem uma reação violenta dos galileus adeptos de Jesus. Armados de espadas e 
bastões, vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. (48) Para 
evitar qualquer equívoco de pessoa a ser presa, o traidor tinha-lhes dado como sinal 
o beijo da saudação; "- Aquele que eu beijar, é ele, prendam-no!" (49) Judas foi direto 
a Jesus e disse: - "Salve, Mestre!" E o beijou uma e outra vez para que os do grupo 
não duvidassem. (50) Jesus, sem esconder seus sentimentos e mostrando mais uma 
vez conhecer a traição premeditada, disse-lhe: - "Amigo, com um beijo você 
completa a obra nefanda de trair-me!?" Então os outros avançaram, lançaram as 
mãos sobre Jesus e o amarraram. (51) Pedro, levado por um impulso instintivo de seu 
temperamento fogoso e do seu amor por Jesus, puxou da espada e feriu Malco, 
servo do sumo sacerdote, decepando-lhe uma orelha na intenção de cortar-lhe a 
cabeça. (52) Mas Jesus reprovou-lhe o gesto intempestivo, lembrando um princípio 
geral da justiça vindicativa: - "Guarde a espada na bainha! Pois todos os que usam a 
espada para vinganças pessoais, pela espada morrerão" (cf. Sb 11,16). (53) Ou você 
pensa que, se eu quisesse defender-me, não poderia recorrer a meu Pai, que me 
mandaria imediatamente mais de doze legiões de 6 mil anjos cada uma? (54) Mas 
como então se cumpririam as Escrituras, segundo as quais é necessário que eu seja 
o Cordeiro sacrificado pela salvação do mundo?" (cf. SI 21; Is 53; Dn 9,26...) (55) E 
Jesus dirigiu-se ao bando que o deteve: - "Vocês vieram a mim com espadas e 
bastões para prender-me como um bandido! No entanto todos os dias eu me 
sentava a ensinar publicamente no Templo, e vocês não me prenderam! (56) Mas 
tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas". Então todos os 
discípulos abandonaram-no e fugiram. Pedro e João seguiram-no a certa distância 
(cf. v. 58; Jo 18,15). 
 

Mt 26,57-68 
Perante o Sinédrio 

(cf.  Mc 14,53-65;   Lc 22,54-55.63-71; Jo  18,13-15.19-24)   
(57) Os que prenderam Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde, 
apesar da hora adiantada, se reuniram em caráter de emergência os chefes dos 
sacerdotes, escribas e anciãos que compunham o Sinédrio, o mais elevado tribunal 
de justiça e suprema autoridade judaica. Queriam dar ao julgamento de Jesus uma 
forma de legalidade diante do público e das autoridades romanas. Bastavam 23 dos 
71 membros do Sinédrio para dar valor jurídico ao tribunal. (58) Pedro, depois da fuga 
do Getsêmani, recobrou ânimo e pôs-se a seguir Jesus de longe. Atreveu-se a 
entrar no pátio do palácio de Caifás; sentou-se entre os guardas para ver como 
terminaria tudo aquilo e que sentença pronunciariam contra Jesus. (59) Ora, os 
sumos sacerdotes e o Sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra 
Jesus, a fim de condená-lo à morte e induzir Pilatos a ratificar a sentença. (60) Mas 
nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, 
apareceram duas testemunhas (61) atestando: - "Este homem declarou: 'Posso 
destruir o Templo de Deus e reedificá-lo em três dias'". (62) Imediatamente o sumo 
sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus:- "Não tem o que responder ao que estes 
testemunham contra sua pessoa?" (63) A acusação era tão desleal que Jesus 
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permaneceu calado; mas diante dos chefes era considerada grave blasfêmia contra 
o Templo, portanto um delito passível de morte. Caifás, humilhado, necessitava sair 
do impasse. Apelou então para um recurso que constrangesse o réu a responder 
com juramento: - "Eu o conjuro pelo Deus vivo: diga-nos se você é o Cristo, o Filho 
de Deus, como andou afirmando". (64) Intimado em nome de Deus, por respeito a ele, 
Jesus não vai calar, e diante da suprema autoridade de Israel, ele deve ao mundo 
inteiro uma afirmação categórica de sua divindade igual ao Pai e de sua qualidade 
de juiz de toda a humanidade, ainda que isto lhe custe a vida. Respondeu, pois: - "É 
precisamente como o senhor acaba de dizer! Além disso, eu lhes asseguro que um 
dia verão o Filho do Homem reinar sentado à direita e em nível de igualdade com o 
Todo-Poderoso (cf. SI 109,1), quando vier sobre as nuvens do céu para o 
julgamento final e a justiça definitiva, revestido da glória de Deus (cf. Dn 7,13; SI 
110, 1), como juiz também de vocês que agora me julgam". (65) Nisto Caifás, 
hipocritamente horrorizado com a afirmação de Jesus, que ele conhecia bem, em 
gesto típico de indignação, rasgou com violência a veste superior desde o pescoço 
até o peito, como a dizer que Jesus lhe rasgara o coração. De presidente do tribunal, 
transformou-se em acusador para provocar a sentença sumária do Sinédrio, sem dar 
ao acusado oportunidade de defesa, e disse enfaticamente: - "Blasfemou. Que 
necessidade temos ainda de testemunhas? Todos vocês agora ouviram a blasfêmia. (66) Que lhes parece?" E o Sinédrio a uma só voz pronunciou a sentença: - "É réu de 
morte por blasfêmia, porque se fez igual a Deus!" (cf. Lv 24,16; Mt 9,3; Jo 10,33). (67) 
Dentre os membros do Sinédrio, que não tinha direito à sentença definitiva de morte, 
alguns, de acusadores e juizes, esperavam ainda tornar-se executores da sentença 
capital. Iniciaram então uma série de ultrajes, incitando os presentes a fazer o 
mesmo: cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. Outros, vendando-lhe os olhos 
(cf. Lc 22,64), o esbofeteavam, (68) dizendo em tom de zombaria: -"Adivinha, ó 
Messias: quem é que lhe bateu?" 
 

Questionário 
 49 - Os outros apóstolos chamavam Jesus de "Senhor" (cf. v. 22); Judas diz 
"Mestre" (cf. vv. 25 e 49). O que você percebe nisto? 

"Mestre" era o título próprio dos professores da Lei. Os apóstolos o chamam 
"Senhor", isto é, muito mais do que Mestre. Judas chama-o "Mestre", sinal de que 
Jesus não é mais o seu "Senhor"! 
59 - Quantas testemunhas a Lei exigia? 

No mínimo duas  (cf. Nm 35,30; Dt 17,6;  19,15), e deviam ser ouvidas em 
separado e achadas perfeitamente concordes em seus depoimentos. 
61 - Em que falhou esse testemunho? 

Distorceram as palavras de Jesus, que disse: - "Destruam vocês este templo, 
e em três dias eu o reerguerei... Mas ele falava isso a respeito do templo que é seu 
corpo" (cf. Jo 2,19-22). O sentido é este: - "Destruam vocês, como estão querendo, 
o templo de Deus que é meu corpo, e eu em três dias o reerguerei, ressuscitado". 
Naquela ocasião, todos entenderam bem que ele aludia a um templo feito não de 
pedras e por mãos humanas, pois, no dia em que o mataram, tomaram precauções, 
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alegando: - "Nós nos lembramos de que esse impostor, quando ainda vivia, disse: 
'Depois de três dias ressuscitarei'", e puseram guardas no sepulcro. 
64 - Caifás perguntou se Jesus se declarava o Messias. Parece que Jesus não 
respondeu à pergunta. Que diz você? 

Primeiro: a resposta "Tu o dizes" significa "sim". Segundo: Jesus esclareceu 
perfeitamente o seu sim, aplicando a si mesmo as palavras inconfundíveis com que 
o profeta Daniel 7,13-14 descreveu o "Filho do Homem" que é o Messias: "[...] com 
as nuvens do céu vinha um como Filho do Homem [...] e lhe foi dada soberania, 
glória e realeza: as pessoas de todos os povos, nações e línguas o serviam. Sua 
soberania é uma soberania eterna, que não passará, e sua realeza, uma realeza 
que jamais será destruída". 

 
Lições de vida 

 
Jesus chama Judas de "amigo" (cf. v. 50): é uma suprema tentativa no 

sentido de salvar o discípulo infiel. Jesus preso: a onipotência de Deus acorrentada! 
Os homens conseguem apoderar-se de Jesus, porque ele se entrega livremente, 
cumprindo o plano do Pai para resgatar o homem. Submete-se como um joguete 
nas mãos do poder das trevas! 

Este primeiro processo para o julgamento de Jesus foi uma farsa maquinada 
pela autoridade religiosa e política da nação, sem a qual jamais Jesus seria 
crucificado. 

Pedro interfere para defender Jesus, mas com meios errados. E repreendido 
porque recorre à violência, contradizendo o que Jesus ensinou (cf. Mt 5,39). Quando 
ele afirmou que "veio trazer a espada e não a paz" (cf. Mt 10,34), falava de uma 
espada espiritual: a separação necessária entre o bem e o mal, entre Deus e o 
demônio. S. Paulo também usa a "espada do espírito", que é a Palavra do 
Evangelho, para condenar a violência (Ef 6,17). Não se retribui nem se corrige mal 
com mal. 

A cena de ultrajes infligidos a Jesus já tinha sido profetizada por Isaías 50,6: 
"Apresentei as costas aos que me queriam bater, ofereci o queixo aos que me 
queriam arrancar a barba e nem escondi o rosto dos insultos e dos escarros!" 
 

Oração 
 Senhor, diante do Getsêmani, eu caio numa confusão que 

me atordoa, porque o vejo suar sangue ao se 
responsabilizar pela paga dos meus erros. Busca conforto 
com os amigos, e os encontra sonolentos! Recebe um 
falso beijo de amigo traidor. Abandonado pelos mais 
íntimos, é preso, manietado, cuspido, esbofeteado, batido, 
ultrajado! Custou-lhe excessivamente caro o meu resgate! 
Se eu lhe pertencia pelos direitos da criação, muito mais 
não me pertenço por tão copiosa redenção. E tudo sem 
uma queixa, porque considerava mais o amor que me tinha 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 26 256 / 282    

do que os tormentos que sofria. Mil vezes obrigado, 
Senhor! Amém. 

 
 

Mt 26,69-75 
Pedro nega Jesus 

(cf.  Mc 14,66-72;   Lc 22,56-65;  Jo 18,17. 25-27)   
(69) Enquanto Jesus, na sala do palácio, era julgado, Pedro, triste mas impelido pelo 
amor ao Senhor, entrou no pátio e permanecia sentado no meio dos outros, 
aquecendo-se em torno de uma fogueira. A criada que o tinha deixado entrar (cf. Jo 
18,17) aproximou-se dele e, na presença de todos, apontou-o, dizendo-lhe em rosto: 
- "O senhor também estava com Jesus, o galileu!" (70) Pedro, atemorizado, negou 
diante de todos, nestes termos: - "Não sei o que você quer dizer". (71) Sentindo-se 
inseguro onde estava, afastou-se da fogueira e foi colocar-se à porta da entrada, 
onde outra empregada o reconheceu e disse aos que lá estavam: - "Esse aí também 
andava com Jesus, o nazareno". (72) Pela segunda vez ele negou, e com juramento: - "Juro que não conheço esse homem!" (73) Não muito depois, aproximaram-se em 
bloco os circunstantes, dizendo a Pedro: -"Sem dúvida alguma, você também é do 
grupo de Jesus; até o seu modo de falar, no dialeto galileu, denuncia você!" (74) 
Então ele se pôs a proferir repetidas imprecações até afirmar: - "Juro que não 
conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade!" 
Nesse momento o galo cantou, ferindo o coração de Pedro! (75) Ele se lembrou das 
palavras que Jesus tinha proferido: -"Antes que o galo cante, você me terá negado 
três vezes!" Abandonou cabisbaixo aquele recinto e, tocado de profundo 
arrependimento, chorou amargamente! 
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CAPÍTULO 27  

 
Mt  27,1-2 

Entregue à autoridade civil 
(cf.  Mc 15,1;  Lc 23,1; Jo 18,28)   

(1) O Sinédrio dos sumos sacerdotes e anciãos do povo novamente reuniu-se de 
manhã bem cedo, na sexta-feira (cf. Lc 22,66-71), em casa de Caifás. Procuravam 
dar legalidade à condenação de Jesus à morte, cuja execução cabia à autoridade 
dominadora, desde que a terra de Israel, no ano 6, fora anexada à província romana 
da Síria, sendo governada por um procurador de Roma. (2) Determinados a obter a 
confirmação da sentença contra Jesus para anular a sua fama e doutrina, levaram-
no manietado e o entregaram a Pôncio Pilatos (cf. 20,19), o quinto procurador, que 
governou do ano 26 a 36; por ocasião das solenidades pascais, ele passou de 
Cesaréia do mar Mediterrâneo a Jerusalém, na fortaleza Antônia, ao norte do Templo, com bom número de soldados para prevenir qualquer sedição ou tumulto, 
dado o grande número de judeus vindos de fora. 
 

Mt 27,3-10 
Fim de Judas 
(cf. At 1,18-19)   

(3) Então Judas, que o havia traído, ao ver que Jesus tinha sido condenado à morte 
pelo Sinédrio, foi tocado de profundo remorso, sentiu horror de si mesmo, foi 
devolver as 30 moedas de prata, preço de um escravo, aos sumos sacerdotes e 
anciãos, declarando: (4) - "Pequei, entregando à morte um inocente!" Os cínicos 
sinedristas, já desinteressados do traidor, responderam-lhe: - "Que temos nós com 
isso? O problema é seu!" (5) Diante dessa repulsa e insensibilidade dos chefes do 
povo, diante da falta de amor e confiança em Jesus, sozinho no pecado, ele não se 
humilhou pedindo perdão, mas, levado pelo desespero, dirigiu-se ao Templo, 
chegou até o santuário onde só entravam os sacerdotes e arremessou lá dentro as 
30 moedas de prata; retirou-se apressadamente e foi enforcar-se. (6) Os sumos 
sacerdotes, inescrupulosos para matar um inocente, sentiram escrúpulo de aceitar 
aquele dinheiro para o Templo. Recolheram-no, dizendo: - "É contra a Lei depositá-
lo no tesouro do Templo, porque é preço de sangue". (7) E, por deliberação tomada 
em conselho, compraram com ele, para cemitério de hebreus estrangeiros, o campo 
de um oleiro, que o tinha posto à venda depois de extraída a matéria-prima, o qual 
se situa a sul da cidade, na parte baixa do vale da Geena. (8) Por isso, até hoje, 
aquele lugar se chama Haqéldama, isto é, Campo do Sangue. (9) Cumpriu-se então o 
que disseram Jeremias 32,6-9 e, mais ainda, Zacarias 16,12-13: - "Eles tomaram as 
30 moedas de prata, preço daquele que foi posto à venda, negociado pelos filhos de 
Israel, (10) e as deram em troca do Campo do Oleiro, conforme o Senhor me 
ordenou". 
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Questionário  

Se o Sinédrio já o havia condenado umas horas antes (cf. 26,66), por que achou 
necessária esta nova condenação? 

Como a Lei do Talmud proibia sentenças capitais à noite, procuraram validar 
a condenação numa reunião diurna. A lei também proibia sentenças de morte no 
mesmo dia da abertura do processo, a não ser em casos particularmente graves. 
4 - Judas teve verdadeiro arrependimento? 

Há várias possibilidades de arrependimento só aparente. 
1) Em Judas faltou o elemento que constitui o verdadeiro arrependimento que 

atrai o perdão: faltou a conversão, o regresso para Deus, a volta do filho pródigo 
para a casa do pai. Ele não confiou na misericórdia do Pai, que sempre perdoa a 
quem se arrepende, se emenda e repara o que é possível. O desgosto pelo erro 
cometido, o simples remorso sem referência a Deus não leva à conversão, não é 
verdadeiro arrependimento. 

2) Algo semelhante acontece, por exemplo, com a pessoa casada que deixa 
de adulterar, só porque o (a) consorte o (a) apanhou em flagrante. Reconhece o 
erro, sente até remorso de ter magoado a pessoa mais íntima, mas, sem o 
sentimento de ter ofendido a Deus, não é verdadeiro arrependimento. Não leva à 
conversão. Deixou de pecar porque sua liberdade encontrou um obstáculo. Essa 
consciência continua em estado de pecado. 

3) Outro caso. Como a amante mudou-se para outras terras, ele agora não 
tem como freqüentá-la. Então confessa-se para poder comungar. Se ela voltar, 
continuará procurando-a, porque ela interessa mais do que os sacramentos e a 
consciência em paz. Aqui não há arrependimento sincero de conversão. Deixou de 
pecar por falta de oportunidade, não por amor a Deus. A confissão foi falsa como a 
de Judas, que confessou (cf. Mt 27,4), mas não se converteu. A conversão não se 
limita a sinais de pesar como os de Judas, nem, para nós, hoje, a uma participação 
num rito penitencial com a comunidade sem a verdadeira contrição interior. É 
necessário superar a disposição que leva a pecar... 

4) Mais um perigo se encontra no que se chama presunção da misericórdia. 
Exemplo: alguém resolve pecar com a intenção de, mais tarde, se arrepender e 
confessar. Sua atitude implica na negação da gravidade do pecado e no abuso da 
misericórdia de Deus. Será uma confissão insincera com arrependimento falso. 5) É imperdoável o pecado contra o Espírito Santo (cf. Mt 12,31-32) pelo 
simples fato de o pecador não reconhecer seu erro e, portanto, crer não precisar de 
perdão. Aqui não há arrependimento nem aparente. E o homem que torna o pecado 
imperdoável, e não Deus, como negar a verdade clara, por vontade de negá-la, 
obstinando-se a fechar os olhos para não ver a luz. Dizer que Jesus agia pelo 
demônio é colocar-se na condição de imperdoabilidade, porque é falar contra o que 
lhe mostra o Espírito Santo (cf. Mt 12,24 e 32). 
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Lições de vida 

 
Quando Jesus, entre inauditos tormentos, orou pelos inimigos dizendo na 

cruz: "Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem" (cf. Lc 23,34), envolvia 
também Judas na oferta desse perdão; mas Judas desesperou de si mesmo e de 
Deus, e não se abriu ao perdão e à conversão. 

Os chefes do povo não aceitam para o Santuário o dinheiro de Judas porque 
reconheciam que representa um "lucro torpe"; mas estão cegos para reconhecer que 
eles próprios deram a Judas o dinheiro do crime. 

Judas traiu Jesus uma vez; Pedro o negou três vezes. Judas o traiu uma só 
vez aparentemente, porque fazia tempo que vinha maquinando a traição; o processo 
do seu pecado foi longo! Pedro nunca premeditou negar o Senhor. Judas, desde que 
começou a pensar na traição, foi diversas vezes advertido por Jesus, com tempo 
para repensar. Quando Jesus advertiu Pedro da negação, este nem sonhava em 
negá-lo. Quer dizer, Judas amadureceu conscientemente a idéia da traição; já lhe 
interessava mais o dinheiro do que a amizade com o Mestre. Pedro caiu pego de 
surpresa em tentação inesperada. Judas traiu e não voltou a Jesus; desesperou-se 
e se suicidou (cf. Mt 27,5). Pedro, imediatamente após as negações, arrependeu-se, 
chorou amargamente e ficou unido ao grupo dos amigos de Jesus. Se Judas tivesse 
voltado a Jesus com arrependimento, encontraria o perdão. Pedro foi perdoado 
porque reconheceu o erro e se humilhou. O pecado maior de Judas não foi a traição, 
mas o não crer na misericórdia do Senhor. A salvação de Pedro foi confiar que a 
misericórdia de Jesus era maior do que as negações. Pedro coroará a reparação de 
sua queda com uma tríplice profissão de fé e de amor quando Jesus ressuscitar (cf. 
Jo 21,15-17). Quanto maior a vocação, maiores as tentações! A negação de Pedro é 
uma advertência a todos nós: um temperamento fogoso, mas volúvel, é capaz de 
passar da mais incondicional afirmação de fidelidade à mais vergonhosa traição, se 
não evitar a ocasião que favorece a queda. O pecado de Pedro foi uma mentira e 
covardia por medo de ser preso e condenado. Foi grave, certamente, mas não 
contra a fé, sim contra a confissão da fé. Pecado da boca para fora, não do coração, 
que nunca deixou de amar o Senhor. A causa da queda foi a demasiada confiança 
em si mesmo, pelo que não fugiu da ocasião favorável à tentação, mas se expôs 
temerariamente ao perigo sentando-se junto dos inimigos de Jesus. A fraqueza de 
Pedro contrasta com a fidelidade de Jesus até à morte.  

Oração 
 

Senhor, sei que o maior pecado de Judas não foi vendê-lo 
por dinheiro, mas não confiar na misericórdia infinita de 
Deus, sempre mais disposto a perdoar do que nós a pedir 
perdão. Sei que a bondade do Pai me perdoou um sem-
número de vezes. Peço a graça do verdadeiro 
arrependimento para reconhecer humildemente meus 
erros, por menores que sejam; leve-me a repará-los quanto 
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possível e me faça aproveitar até das próprias faltas para o 
crescimento na prática do bem. 
Senhor, Pedro o negou três vezes numa hora de medo 
inesperado. Eu devo lamentar não essa falha do apóstolo, 
mas as tantas vezes em que eu o neguei, não digo com 
palavras e juramentos, mas com certas atitudes indignas 
de um seguidor seu. Pedro, em poucos minutos 
reconheceu o erro, arrependeu-se de todo o coração, 
chorou-o amargamente e depois foi sempre fiel ao senhor 
até a morte. Eu, não poucas vezes permaneci mais tempo 
em estado de pecado, não tive a humildade de reconhecê-
lo imediatamente, de me arrepender e de me emendar com 
presteza. Peço a graça de saber aproveitar-me até das 
falhas cometidas, para ser mais fiel à minha consagração 
batismal até a morte. Amém. 

 
 

Mt 27,11-26 
Síntese do processo civil diante de Pilatos. Flagelação 

(cf.  Mc 15,2-15;  Lc 23,2-5; 13-25;  Jo  18,28-19,16)   
(11) Logo ao alvorecer, o Sinédrio conduziu Jesus atado, ao pretório de Pôncio 
Pilatos, palácio a ocidente da cidade e residência do governador quando vinha de 
Cesaréia Marítima, onde morava, a Jerusalém. Abandonando a questão religiosa 
que não interessava à autoridade civil, acusaram-no de culpas políticas, como se 
fora um agitador a excitar o povo à rebelião (cf. Lc 23,2) e querendo proclamar-se 
rei. O governador interrogou-o da seguinte forma: - "Você é o Messias, rei dos 
judeus?" - "É como o senhor está dizendo; sou, mas em sentido espiritual" (cf. Jo 
18,36) - declarou Jesus. (12) Inteiramente vã a primeira acusação, os sumos 
sacerdotes e anciãos buscaram outras, a que ele nada respondeu. (13) Pilatos voltou 
a perguntar-lhe: - "Não está ouvindo quantas acusações lançam contra você?" (14) 
Mas ele, com majestosa serenidade, não lhe respondeu em ponto algum (cf. Is 
53,7), de modo que o governador ficou muito surpreendido de que não se 
defendesse. (15) Por ocasião da solenidade pascal costumava soltar um prisioneiro, à 
escolha do povo, em memória da libertação dos hebreus da escravidão no Egito. 
Pilatos pensou logo em valer-se desse expediente para libertar Jesus, mas deu 
mostras de desconhecer a psicologia dos inimigos cheios de rancor, e da psicose 
coletiva do povo sublevado por eles. (16) Havia então um prisioneiro de fama, 
salteador e assassino, chamado Barrabás. (17) Com evidentes sinais de timidez, 
apelou Pilatos à plebe enfurecida, que se apinhava, ameaçadora, diante do pretório, 
propondo esta escolha: - "Quem querem que lhes solte, Barrabás ou Jesus, a quem 
chamam Messias?" (18) Pilatos bem sabia que os chefes do povo o tinham entregue 
por ódio e inveja diante da extraordinária popularidade de Jesus. (19) Nesse ínterim, 
Cláudia Prócula, mulher de Pilatos, simpatizante da religião judaica, mandou advertir 
o marido, sentado no tribunal, dizendo-lhe: - "Não se envolva com esse justo, pois 
nesta noite sofri um pesadelo que julgo uma manifestação de Deus a respeito dele, 
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que é inocente". (20) Os sumos sacerdotes e anciãos instigaram a multidão a 
conceder a liberdade a Barrabás e a morte a Jesus. (21) O governador tornou a 
inquirir: - "Então, qual dos dois querem que lhes solte?" - "Barrabás" - responderam 
todos a uma só voz. (22) Pilatos, vendo desconcertados seus planos, vacilou mais 
ainda, até cair na imprudência de interrogar diretamente o povo sobre a sorte de 
Jesus: - "Que devo fazer então de Jesus a quem chamam o Messias?" - "Seja 
crucificado!" - responderam todos, chamando sobre si a maior responsabilidade pela 
condenação de Jesus, de quem não querem só a morte, mas o suplício mais cruel e 
infame, que os romanos só infligiam a escravos e a grandes malfeitores. (23) 
Tentando ainda proclamar a inocência do acusado, retrucou o governador: -"Que 
mal fez ele?" Mas aos instintos ferozes e ao fanatismo da multidão não interessam 
razões; eles gritam cada vez mais: - "Seja crucificado!" (24) Pilatos, vendo o perigo de 
um tumulto, capitulou, e, com ele, a justiça. Com aquele gesto simbólico adotado 
pelos judeus (cf. Dt 21,6-7) para atestar a própria inocência na condenação de 
alguém, mandou vir água e lavou as mãos diante do povo, declarando que agia 
pressionado: "Sou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês!" (25) O povo em massa reivindicou para si a responsabilidade, clamando: - "Seu 
sangue caia sobre nós e nossos filhos!" (26) Então, soltou-lhes Barrabás. Quanto a 
Jesus, a contragosto, deixou-o entregue aos soldados romanos para o flagelarem, 
como prelúdio normal para a crucificação. Os golpes moeram as carnes de Jesus e 
o sangue escorreu até o chão. Em seguida o conduziram à execução. 
 

Questionário 
 12 e 14 - Como você interpreta o silêncio de Jesus diante das acusações? 

É um silêncio cheio de dignidade. Fala mais alto que qualquer resposta. É 
uma denúncia da farsa que está acontecendo. Por isso é que Pilatos se 
impressionou. Também significa que Jesus aceita com tranqüilidade a sentença de  
morte, em meu lugar, como se o culpado fosse ele e não eu! 
26a - Como praticaram a flagelação? 

No pátio onde se achava, Jesus foi atado a uma coluna baixa, de modo a 
apresentar o dorso nu para os golpes do açoite. O látego era feito de várias tiras de 
couro munidas com bolinhas de metal ou pequenos ossos. A lei judaica permitia 
quarenta golpes (cf. Dt 25,3). A lei romana, como no caso de Jesus, não limitava o 
número; os algozes batiam à vontade. Durante o bárbaro suplício, não poucas vezes o condenado sucumbia. 
26b - Qual a razão última que levou Pilatos a condenar um inocente? 

Pilatos declarou três vezes estar persuadido da inocência de Jesus. Era seu 
dever libertá-lo. Mas por medo de incorrer na inimizade do Sinédrio, que ameaçava 
prejudicá-lo diante do imperador romano, contrastando com suas habituais 
crueldade e obstinação, agiu contra a própria consciência, condenando quem não 
era culpado. O interesse político superou o sentimento de justiça. Mas o verdadeiro 
vencedor neste processo é o condenado! 
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Lições de vida 
 

Ainda hoje o mundo que não aceita compromisso com Deus para ser livre nas 
desordens de comportamento, está soltando Barrabás e condenando Jesus! 

"Que seu sangue caia sobre nós" é uma autocondenação como uma 
sentença de morte. Primeiro, as autoridades condenaram Jesus; logo depois, o povo 
se une à perversidade dos chefes. O mau exemplo, quando vem de cima, faz escola 
na perversão do senso moral da sociedade. 
 

Oração 
 

Senhor, peço a graça da verdade e da honestidade. Que eu 
não me deixe dominar pelo interesse mesquinho ou pela 
antipatia que me leva a favorecer quem me agrada e não 
quem merece. Toda vez que sou injusto, mesmo em coisas 
pequenas, estou pedindo a liberdade para Barrabás ou 
imitando a covardia de Pilatos. Senhor, que eu tenha a 
coragem de sempre colocar a honestidade acima do meu 
interesse. Diante do julgamento humano, o senhor se calou 
e não se defendeu. Assim, aceitou a condenação que devia 
ser minha. Obrigado mil vezes, Senhor, muito obrigado. 

 
 

Mt  27,27-31 
Escarnecido e coroado de espinhos 

(cf.  Mc 15,16-20;  Lc 23,11; Jo  19,2-3)   
(27) Então os soldados do governador apoderaram-se de Jesus no pátio do pretório, 
reuniram em torno dele todo o pelotão de soldados da guarda do palácio, e, em vista 
de ele se ter declarado rei, parodiaram em cena teatral uma humilhante coroação de 
rei, desafogando sobre ele toda a aversão que votavam aos judeus. (28) Despiram-no 
e o cobriram com uma capa escarlate. (29) Trançaram uma coroa de espinhos que 
lhe puseram sobre a cabeça, e, na mão direita uma vara. Dobrando o joelho diante 
dele, escarneciam-no dizendo: - "Viva o rei dos judeus!" (30) Cuspiam-lhe no rosto, 
tomavam a vara, e com ela batiam-lhe na cabeça coroada de espinhos. A capa 
vermelha simbolizava a púrpura real; a coroa de espinhos, o diadema de louros que 
o imperador trazia na cabeça, e a vara, o cetro de comando. A burla atingiu o auge 
com os arremedos das aclamações e homenagens (cf. SI 22,17). (31) Depois de 
terem zombado dele à vontade, tiraram-lhe a capa e o revestiram com sua roupa. A 
seguir, conduziram-no fora para ser crucificado. 
 

Questionário 
 27 - Que coorte é essa? 
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Aquartelada na Torre Antônia, junto ao Templo, punha-se às ordens de 
Pilatos uma tropa de 600 soldados, recrutados entre os não judeus da região, 
prontos para qualquer emergência. Dizendo que "reuniram em volta de Jesus toda a 
coorte", entenda-se, todo o grupo de plantão naquela hora e não os seiscentos. 
29 - Como encontraram espinhos dentro da cidade? 

Na terra de Israel a lenha é escassa. Por isso, usavam para o fogão um cipó espinhoso (seu nome científico: poterium spinosun) que até hoje se encontra em 
toda parte, mesmo em terrenos desérticos. Os soldados que acenderam uma 
fogueira na noite fria (cf. Lc 22,55), vendo as sobras desses cipós de espinhos, 
tiveram a cruel idéia de fazer uma coroa para torturar Jesus. 
 

Lições de vida 
 

Este trecho é para ser meditado demoradamente em silêncio! 
Tantas injustiças, tantas torturas, tantas humilhações, não arrancaram uma 

palavra de Jesus e não diminuíram em nada sua grandeza, porque bem maior que 
seu martírio era seu amor pelos homens, mesmo tão cruéis! 

Os evangelistas não se propunham transmitir apenas fatos históricos, mas o 
sentido salvífico da cruz e ressurreição. Daí o dar-nos só uma síntese do processo 
jurídico, que, na realidade, era mais extenso. O importante era convencer-nos que 
Jesus morria para nos salvar! É por isso que não descrevem tormentos, dores, 
feridas e sangue. Transmitem, sim, as últimas palavras do Senhor que constituem o 
centro do anúncio cristão. 
 

Oração 
 

O senhor ficou sempre calado diante da crueldade da 
coroação de espinhos, diante das maiores zombarias, 
como a de falso rei. E eu, Senhor, não suporto uma palavra 
que me fere. Espanta-me tanta diferença entre mim, 
discípulo, e o Mestre! O Senhor não perdeu a dignidade, a 
grandeza, a paz interior e a serenidade debaixo dos 
maiores vitupérios. Peço a graça de eu não me abalar 
quando tudo me contraria. Amém. 
  

Mt  27,32-44 
Crucificado 

(cf.  Mc  15,21-32;  Lc 23,25-43;  Jo  19,17-27)   
(32) Os condenados deviam levar o patíbulo, a parte horizontal da cruz. Ao saírem da 
cidade, em vista do esgotamento de Jesus, os soldados temiam que ele sucumbisse 
pelo caminho, antes do tempo. Passava por ali um hebreu de Cirene, capital da 
Líbia, na África, chamado Simão. Valendo-se do direito militar de requisitar auxiliares 
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de trabalho, o centurião obrigou-o a carregar o lenho que pesava nos ombros de 
Jesus, que vai sem ninguém por ele. (33) Chegaram ao lugar chamado Gólgota, 
pequena elevação de menos de 10 metros com figura de crânio, donde o nome de 
Calvário ou caveira, distante pouco mais de 600 metros do Pretório e 100 metros 
fora dos muros da cidade, a noroeste. (34) Deram-lhe a tomar, como narcótico, vinho 
misturado com mirra amarga como fel (cf. SI 69,22). Ele não bebeu, apenas provou 
(cf. SI 63,22), para chegar até ao último suspiro com plena consciência de si mesmo. (35) Então crucificaram-no. Dividiram entre si as vestes do justiçado (cf. SI 22,19) e 
sobre a túnica inconsútil tiraram sorte para ver de quem seria. (36) Sentaram-se ali 
por perto e montaram guarda a fim de que ninguém tentasse despregá-lo da cruz e, 
depois de morto, não fosse sepultado sem autorização, pois normalmente os 
cadáveres eram abandonados aos animais carnívoros e aves de rapina. (37) 
Costumavam dependurar ao pescoço do condenado, a caminho da execução, uma 
tabuleta com o nome e crime de morte. Pilatos, por isso, ditou em latim, grego e 
hebraico a causa única de condenação, que era o se ter declarado o Messias, rei 
dos judeus. Foi assim redigida: "Este é Jesus, o rei dos judeus". (38) Com ele foram 
crucificados dois bandidos (cf. Is 53,12), Dimas e Gesmas, um à direita, outro à 
esquerda; Jesus no meio, como o maior facínora. (39) Às pessoas amigas não era 
permitido aproximar-se (cf. 27,55). Toda outra gente que se movia por ali e que tinha 
pedido a morte para Jesus, meneando a cabeça em sinal de desprezo, o insultava 
como predisse o SI 22,8-9, acrescentando às torturas físicas as amarguras do 
coração, sem uma palavra de conforto! (40) Distorcendo as afirmações de Jesus, 
lançavam-lhe em rosto: - "Você que destrói o Santuário e o reedifica em três dias, 
salve-se a si mesmo agora, se é o Filho de Deus, e desce da cruz!" (41) Igualmente o 
Sinédrio, isto é, os sumos sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam dele, 
dizendo: (42) - "Salvou os outros e agora não consegue salvar a si mesmo! Ele é o rei 
de Israel? Pois desça agora da cruz, e acreditaremos nele. (43) Pôs em Deus a sua 
confiança; que Deus venha livrá-lo agora, se de fato o ama, pois ele afirmou: - "Eu 
sou o Filho de Deus! (cf. 26,63-64)". (44) Até os bandidos crucificados com ele o 
ultrajavam da mesma forma, no princípio os dois, depois um só (cf. Lc 23,39-41). Os 
inimigos de Jesus estão convictos de terem aniquilado o pretenso Messias, Filho de 
Deus e Rei dos Judeus, que agora finda em situação de fracassado. 
 

Questionário 
 32a - Que sabe desse Simão? 

Um lavrador desconhecido (cf. Mc 15,21), pego de surpresa para acudir um 
condenado, mas que deve ter-se convertido com a família, pois Marcos o apresenta 
como "pai de Alexandre e Rufo", duas personagens destacadas na primeira 
comunidade cristã, (cf. Rm 16,13). 
32b - Jesus carregou sua cruz? 

Os condenados deviam levar a cruz ou ao menos a parte transversal, o 
patíbulo. Jesus, extenuado pela flagelação, coroação de espinhos e maus tratos 
prolongados, provavelmente levou só a parte horizontal. 
34 - Por que davam essa poção a beber? 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 27 265 / 282    

Por compaixão pelos condenados (cf. Lc 23,27), as mulheres mais influentes 
introduziram o costume de oferecer-lhes uma mistura de vinho com mirra, uma 
resina odorífera e amarga como fel, de árvore africana, um entorpecente para 
diminuir a consciência e a sensibilidade. 
35 - Como era a crucificação? 

Os romanos faziam que os condenados levassem descalços e nus o patíbulo, 
longo até 2,5 metros, pesando uns 50 quilos, com os braços abertos amarrados 
nele. Em consideração ao senso de pudor dos judeus, os soldados permitiram que 
Jesus continuasse vestido e, na cruz, não estivesse completamente nu. A haste 
vertical da cruz, medindo até 5 metros, encontrava-se já plantada no lugar do 
suplício, tendo um apoio de madeira, que o crucificado cavalgava para que o peso 
do corpo não rasgasse os punhos. Fustigavam a vítima para que andasse. Jesus 
caiu três vezes, indo de rosto no chão, sem ter como se amparar por estar de mãos 
amarradas ao lenho, que, ao menor movimento, esfolava os ombros e o dorso. No 
calvário, arrancaram-lhe a túnica colada às feridas, as quais então se laceraram. 
Com um golpe, ele é empurrado e cai de costas sobre o patíbulo. O carrasco lhe 
puxa o braço e apóia o joelho sobre a palma da mão de Jesus. Um prego quadrado, 
de metal, comprido 12 centímetros por 8 milímetros de espessura na parte superior, 
é cravado no pulso de cada mão com algumas marteladas. Jesus contrai fortemente 
o rosto porque o nervo mediano foi atingido, obrigando os dedos a se dobrarem. É 
inimaginável a dor de um tal prego atravessando o feixe de nervos dos pulsos. Dois 
carrascos põem de pé a vítima pregada de mãos ao patíbulo, que encaixam numa 
cava no alto da haste vertical, formando a cruz. Nesta posição, pendurado da cruz 
com o corpo todo pesando para baixo, os pulmões se enchem de ar, e não se 
consegue respirar. Cravaram-lhe um prego de 20 centímetros nos pés, o esquerdo 
sobre o direito, pouco mais de um metro do chão, dobrando um pouco os joelhos 
para cima. O condenado devia apoiar-se sobre o cravo dos pés, levantar o corpo 
para liberar o diafragma e soltar o ar dos pulmões a fim de não morrer asfixiado. 
Enquanto ele tem força para erguer o corpo, mantém-se vivo. O movimento de sobe 
e desce para conseguir respirar, recrudesce as dores e faz o sangue escorrer pelo 
corpo até o chão. Ao menor movimento, são dores insuportáveis. Cada vez que 
tenta levantar a cabeça, os espinhos da coroa tocam no lenho e se fincam mais. O 
rosto é uma máscara de sangue. Inteiramente desfigurado. A garganta seca, a boca 
sedenta e altíssima febre. Com torturante esforço, diz suas últimas palavras, sendo 
a primeira: "Perdoe-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem" (cf. Lc 23,34). Ainda pensa mais nos outros do que em si! Ama incondicionalmente! Entre convulsões, 
tremores e terrível crise de câimbras garante ao ladrão arrependido: "Hoje estará 
comigo no Paraíso" (cf. Lc, 23,43). Deixa-nos sua mãe como herança e a ela nos dá 
como filhos: "Mulher, eis aí seu filho! Filho, eis aí sua mãe!" (cf. Jo 19,26-27). Ao Pai: 
"Meu Deus, meu Deus, porque me abandonou?! (cf. Mc 15,34). Daí a pouco: "Tenho 
sede" (cf. Jo 19,28). Em seguida: "Tudo o que foi escrito está consumado!" (cf. Jo 
19,30). Por fim, com uma força superior às suas condições físicas, gritou: "Pai, em 
suas mãos entrego meu espírito!" (cf. Lc 23,46), e deu o último suspiro. 

Os carrascos dividiram entre si o único bem material que Jesus deixou: a 
roupa do corpo. Mas o manto, certamente feito pelas mãos da mãe, por ser uma 
peça única, não o partiram; sim, tiraram a sorte para ver a quem tocaria. 
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Ser crucificado era o que de mais degradante e cruel podia acontecer a 
alguém. Para os judeus se constituía em "maldição divina" (cf. Gl 3,13) e 
"escândalo" (cf. 1Cor 1,23). A cultura pagã resistia a crer nessa "loucura" de um 
Deus que se quisesse humilhar tanto! 

O Gólgota é pequeno morro que, hoje, reduzido a 5 metros, se conserva no 
interior da basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. No ano 135, o imperador 
Adriano erigiu aí uma estátua de um deus pagão para banir a lembrança de Jesus. 
Assim, inconscientemente, ele confirmou o lugar exato onde o Senhor dos cristãos 
foi crucificado. 
37 - Qual a razão oficial da condenação de Jesus? 

Diante das autoridades dominadoras, a afirmação feita por Jesus de ser rei 
dos judeus, tomada superficialmente, bastava para justificar a condenação. É a 
razão oficial apresentada ao público na inscrição afixada no alto da cruz por Pilatos, 
que, pessoalmente, não deu valor a essa acusação apresentada pelos judeus, 
porque Jesus deixou claro que seu reino não é deste mundo (cf. Jo 18,36). O 
governador, todavia, fraquejou diante da ameaça de ser acusado como não amigo 
de César. 
42 - Se Jesus tivesse descido da cruz, seus inimigos se teriam convertido? 

A cegueira e o ódio os dominavam tanto que não teriam mudado seus 
sentimentos, como não creram quando Lázaro saiu redivivo do túmulo e quando o 
próprio Jesus ressuscitou (cf. 28,11-15). 
 

Lições de vida 
 

Na casa de Caifás (cf. 26,67-68), Jesus foi ludibriado pelos compatriotas; 
depois, pelos pagãos. Se não tivesse acontecido, pareceria inimaginável o Todo-
Poderoso ser reduzido ao maior aniquilamento possível. Tudo propiciado pelos 
nossos pecados. É a mais eloqüente demonstração do amor de um Deus e da 
gravidade do pecado, que é ofensa a um ser infinito. Não há parte de seu corpo sem 
as marcas da crueldade dos mortais. O Cristo que padece em nosso lugar deve ser 
objeto de nossa mais profunda e demorada contemplação. "Ele, que é de condição 
divina, não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se a si 
mesmo, tomando a condição de escravo!" (cf. Fl 2,6-7). E Jesus suportou tudo em 
silêncio, porque seu amor por nós é maior que todas as torturas juntas! (cf. Is 53,2-
7).  

Oração 
 

Jesus, vejo o Senhor mergulhado num mar de dores da 
cabeça aos pés, num mar de angústias por ouvir tantos 
insultos e constatar o endurecimento do coração de quem 
o odeia, e por se encontrar sozinho na hora mais dramática 
da vida, que é a da morte, pois as pessoas queridas são 
mantidas longe da cruz (cf. Mt 27,55). O que sustenta o 
Senhor é a certeza de que a tortura do Calvário se 
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transforma em marcha para a vitória final sobre o pecado e 
a morte. Peço-lhe que assista com sua graça os que, em 
qualquer lugar do mundo, estejam provando a amargura 
dessa hora angustiante. Que eles sintam a presença 
confortante do senhor. Amém. 

 
 

Mt  27,45-56 
Morte redentora 

(cf.  Mc 15,33-41;  Lc 23,44-49 Jo  19,28-30)   
(45) A partir do meio-dia, quando Jesus foi crucificado, a natureza se cobriu de luto 
até as 15 horas, pois um estranho escurecimento cobriu toda a terra de Jerusalém 
até o horizonte (cf. Am 8,9). (46) Por volta das 15 horas, o acúmulo e violência das 
dores arrancaram de Jesus um lamento com voz forte, citando em hebraico as 
palavras do salmo 21 (22) canto profético de sua paixão: "Eli, Eli, lama sabaqtáni?", 
isto é, "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonou?" (47) Alguns dos presentes, não entendendo bem o que ele falou, diziam: "Ele chama Elias em socorro. (48) Mas 
um deles, movido de compaixão, correu a tomar uma esponja, que embebeu numa 
mistura de vinagre e água, chamada posca, de que se serviam os soldados para 
matar a sede; fixou-a na extremidade de uma vara e ofereceu-lhe de beber (cf. SI 
68,22), (49) Outros, todavia, insensíveis a tudo, diziam: "Não lhe dê de beber. Espere. 
Vamos ver se Elias virá salvá-lo". (50) E Jesus novamente deu um grito com voz forte, 
não própria de um moribundo, mas de quem é senhor de sua vida, e expirou. (51) No 
Templo de Jerusalém uma cortina bem grande separava o lugar mais sagrado, 
chamado Santo, do outro denominado Santo dos Santos, ou Santíssimo (cf. Ex 
26,31-33), no qual conservavam com o máximo respeito à Arca da Aliança, sobre a 
qual Deus se fazia presente e dava suas ordens (cf. Ex 25,22), e junto da qual só o 
Sumo Sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação dos pecados. No 
momento da morte de Jesus, essa cortina rasgou-se em duas de alto a baixo, 
enquanto os sacerdotes imolavam os cordeiros para a Páscoa do dia seguinte; a 
terra tremeu e as rochas se fenderam; (52) abriram-se as sepulturas de vários corpos 
de santos do Antigo Testamento; depois da ressurreição dele, despertaram 
demonstrando mais fortemente ainda a eficácia da morte do Senhor, (53) saíram 
ressuscitados dos seus sepulcros, entraram na cidade do Santuário (Jerusalém) e 
apareceram a muitas pessoas. (54) À vista do terremoto e desses acontecimentos 
incomuns que sacudiram a natureza, o centurião romano e seus soldados da guarda 
de Jesus foram tomados de grande medo. Lembrados de que Jesus foi condenado 
por se declarar o Filho de Deus, agora, depois de ouvirem a sua súplica pelo perdão 
dos algozes e o forte brado invocando o Pai no último suspiro, confessaram 
abertamente, embora não penetrando todo o mistério: "Este era verdadeiramente o 
Filho de Deus!" Foi o primeiro fruto da oração de Jesus em favor de seus opositores 
sinal de que o reino de Deus será formado pelo povo que, do paganismo, se abrirá 
para a fé cristã. (55) Ali se achavam também, observando de longe, algumas 
dedicadas mulheres que vinham acompanhando Jesus desde a Galiléia, prestando-
lhe assistência em toda parte (cf. Lc 8,2-3). (56) Entre outras, Maria Madalena, Maria, 
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mãe de Tiago Menor e de José e esposa de Cléofas (cf. Mt 13,55) e prima da mãe 
de Jesus, com Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu. 
 

Questionário 
 45 - Essas trevas não seriam um eclipse? 

Era tempo de lua cheia, que torna impossível o eclipse. 
46a - Jesus sempre inicia suas preces dizendo "Pai" (cf. Mt 6,9; 11,25; Lc 22,42; 
23,34-40; Jo 17,1). Por que agora diz "Deus" e não "Pai"? 

Simplesmente porque ele está rezando textualmente o salmo 21 (22) como foi 
escrito, salmo messiânico e profecia do que está acontecendo agora. Provavelmente 
Jesus continuou rezando o salmo inteiro em voz sumida. 
46b - Interprete a queixa de Jesus. 

Foi um desabafo natural de um servo sofredor, mas resignado. Coberta dos 
pecados da humanidade inteira do presente, do passado e do futuro, a natureza 
humana de Jesus, engolfada num mar de dores e angústias sem limite, sentiu o 
desamparo de Deus, isto é, a atitude de o Pai deixar Jesus entregue aos maiores 
sofrimentos sem interferir para libertá-lo. Não se desesperou, pois a oração, embora 
possa ser amarga queixa, é sempre sinal de confiança na presença do Pai. 
46c - Esta é a 4ª palavra de Jesus na cruz. Conhece as outras? 

São sete as últimas palavras de Jesus crucificado: 1a) "Pai, perdoe-lhes 
porque não sabem o que fazem" (cf. Lc 23,34); 2a) "Hoje você estará comigo no 
paraíso" (cf. Lc 23,43); 3a) "Mulher, eis aí seu filho", "eis aí a sua mãe" (cf. Jo 19,26-
27); 4a) "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonou?" (cf. Mc 15,34; Mt 27,46); 
5a) "Tenho sede"(cf. Jo 19,28); 6a) "Tudo está consumado" (cf. Jo 19,30); 7a); "Pai, 
em suas mãos entrego meu espírito" (cf. Lc 23,46). 
51a - Esse rasgamento do véu é sinal do quê? 

De um lado revela a eficácia da morte do Redentor, em virtude da qual o céu, 
verdadeiro Santo dos Santos, até então fechado aos homens pelo pecado, foi-lhes 
aberto para que todos os homens, sem exceção, possam ter acesso à presença de 
Deus (cf. Hb 6,19-20; 10,19-20). De outro lado, é sinal de que às figuras proféticas 
sucedeu a realidade: a lei de Moisés, no tocante ao culto, e seu sacerdócio 
cessaram (cf. Hb 6,19; 10,20), abolidos para sempre, dando seu lugar à nova ordem 
de coisas com o Novo Testamento, firmado definitivamente entre Deus e a 
humanidade e selado com o sangue do Salvador. 
51b - As rochas se fenderam. É fato histórico? ' 

Até hoje pode ser vista e tocada dentro da igreja do Santo Sepulcro essa 
fissura de 25 centímetros na rocha do Calvário, montículo de 5 metros de altura. Um 
atestado da comoção da natureza ante a morte do seu Senhor. 
52-53 - Temos como explicar essas estranhas ressurreições? 

Algumas Bíblias traduzem assim o versículo 53: "e, saindo dos túmulos 
depois da ressurreição dele (Jesus), entraram na cidade..."; outras dizem: "e, saindo 
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dos túmulos depois da ressurreição deles (os santos), entraram na cidade..." Esta 
diferença dificulta a solução. Vejamos tentativas de interpretação. 1) Alguns 
(poucos) julgam que se trate apenas de aparições desses santos. Mas contra este 
parecer está claro o texto sagrado repetindo: "ressuscitaram". 2) Outros opinam que, 
à morte de Jesus, esses santos reviveram como Lázaro (cf. Jo 11) para tornarem a 
morrer um dia. Mas como explicar que os Atos dos Apóstolos não citem nenhum de 
tão eminentes personagens entre os da primeira comunidade de Jerusalém? 3) Há 
os que pensam que à morte de Jesus esses santos ressuscitaram definitivamente, 
com seus corpos glorificados. Mas contra esta sentença está a Escritura que garante 
ser Jesus "o primogênito dentre os mortos" (cf. Cl 1,18; Ap 1,5), isto é, o primeiro 
que morreu e ressuscitou glorificado. 4) Finalmente, apresenta-se este parecer: à 
morte de Jesus, por força do terremoto, sepulcros se abriram, mas somente quando 
Jesus ressuscitou é que aqueles santos foram por ele ressuscitados, com os corpos 
não mais sujeitos às leis da matéria e sim dotados das novas propriedades dos 
corpos glorificados. E antecipando a ressurreição do fim dos tempos. Embora esta 
explicação agrade, o acontecimento permanece envolto em mistério. Basta-nos 
entender o sinal: esses ressuscitados são um eloqüente atestado de que a morte de 
Jesus nos arrebata da região do mortos para a nova vida, em plena comunhão com 
Deus. 
55-56a - Poucos amigos de Jesus estavam no Calvário. Quais? 

Além de Maria Madalena, de Maria, mãe de Tiago Menor e de José e esposa 
de Cléofas, e de Salomé, mãe de Tiago maior e João Evangelista e esposa de 
Zebedeu, estavam o próprio João Evangelista e Maria, mãe de Jesus (cf. Jo 19,25-
26). De outras mulheres presentes, não sabemos o nome (cf. Mt 27,55; Mc 15,41). 
56b - Que importância apostólica tem esse grupo feminino? 

Essas mulheres acompanhavam Jesus com os apóstolos para cuidarem 
principalmente da alimentação e da roupa. A esse grupo Lc 8,1-3, acrescentam-se 
Joana e Susana, que provavelmente se achavam no Calvário. Elas difundiam 
também os ensinamentos de Jesus, de modo especial entre as mulheres e crianças. 
Surgiu assim o PRIMEIRO GRUPO APOSTÓLICO FEMININO, inaugurado por 
Jesus, num tempo em que o trabalho da mulher se confinava ao lar. 

 
Lições de vida 

 
a) A queixa de Jesus naquele abismo de dor ensina a nunca desesperarmos e que o lamento feito com amor em oração é sinal de confiança, dessa confiança que 
impregna todo o salmo 21 (22), do qual destacamos os seguintes pensamentos 
proféticos: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonou? Injuriado pela gente, 
rejeitado pelo povo, todos os que me vêem zombam de mim, caçoam e meneiam a 
cabeça (dizendo): 'Volta-te para o Senhor. Que ele o liberte, que o livre, já que o 
ama'. Todos os meus membros se desconjuntam. Minha língua se cola ao céu da 
boca. Um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram minhas mãos e os pés, 
posso contar todos os meus ossos. Olham-me, espionam-me, repartem entre si as 
minhas vestes e sorteiam minha túnica". 
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A oração de Jesus é uma queixa suplicante. De fato, logo mais ele disse com paz 
interior: "Tudo está consumado!" (cf. Jo 19,30), e sua última palavra: "PAI, em suas 
mãos entrego o meu espírito!" (cf. Lc 23,6). 
b) - "Por que vocês prestam culto a um Jesus morto? Nós só apresentamos o 
Salvador vivo". 
Assim diz quem não aceita o CRUCIFIXO que trazemos no peito e no altar, que nos 
fala mais alto do que todos os monumentos do mundo. Ele nos questiona e nos 
revela as exigências mais radicais do Evangelho postas em prática. E convém saber 
que o corpo morto de Jesus (não sua imagem), mesmo no túmulo, não perdeu a 
divindade; por isso deve ser adorado. 
O assunto é particularmente oportuno na Semana Santa, quando celebramos com 
carinho a morte redentora de Jesus e beijamos com mais amor o crucifixo. Este não 
nos lembra só um morto, mas alguém que foi pregado na cruz e, por fim, morreu. O 
crucifixo é objeto de devoção e das mais profundas meditações sobre o Salvador da 
humanidade. Não é bem entendido porque o mundo não sabe, como ele, amar sem 
limites: a medida do amor é amar sem medida. Deus infinito, não tendo como 
crescer para cima e ser mais, cresceu para baixo... Indo até o limite extremo da 
possibilidade de ocupar o ínfimo lugar, aniquilou-se a si mesmo na condição de 
escravo... Até à morte, e MORTE DE CRUZ!" (cf. Fl 2,7). S. Paulo trazia sempre na 
mente a MORTE de Jesus e convidava os cristãos a fazerem o mesmo. "Fomos 
reconciliados com Deus mediante a MORTE de seu Filho" (cf. Rm 5,10). "Sejam meus 
imitadores, irmãos, porque há muitos por aí que se portam como INIMIGOS DA CRUZ DE 
CRISTO" (cf. Fl 3,17-18). "Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi IMOLADO" (cf. 1Cor 5,7), 
"morreu pelos nossos pecados" (cf. 1Cor 15,3). "Cristo morreu por nós quando ainda 
éramos pecadores" (cf. Rm 5,8), "morreu e ressuscitou" (cf. Rm 14,9; 1Ts 5,14). 
Como se vê, os apóstolos não perdiam a lembrança salutar da morte do Senhor. 
Não eram avessos à cruz dele. 
E o Apocalipse? "Jesus Cristo... é o primogênito dos mortos... que com seu sangue 
nos lavou dos nossos pecados" (cf. Ap 1,5). Primogênito porque ele "ressuscitou dos 
mortos como primícias dos que morreram" (cf. 1Cor 15,20). "Estive MORTO, mas eis 
que estou vivo!" (cf. Ap 1,18). "Digno é o Cordeiro que foi IMOLADO de receber... o 
louvor" (cf. Ap 5,12). Vendo o sangue do Cordeiro IMOLADO, os mártires 
"relativizaram suas vidas até o ponto de aceitarem a morte" (cf. Ap 12,11). Então, 
meditar Cristo crucificado e morto por nós fortalece a fé dos cristãos de todos os 
tempos. 
O próprio Jesus três vezes alertou os apóstolos que ele "ia ser MORTO e, ao terceiro 
dia, ressuscitar" (cf. Mt 16,21; 17,23-24; 20,18). Logo, não podemos esquecer a 
morte do Senhor da vida. Que Jesus fosse morto parecia um absurdo até para os 
apóstolos. A primeira vez que Jesus lhes fez essa profecia, Pedro, interpretando o 
pensamento dos colegas, levou o Mestre em separado e o repreendeu: 
- "Deus o livre da tal coisa, Senhor! Isso não pode acontecer!" (cf. Mt 16,22). Jesus 
foi severo com Pedro: 
- "Saia da minha frente, Satanás! Você é para mim um estorvo" (no cumprimento do 
plano da salvação). "Seu modo de pensar não é o de Deus, mas dos homens" (cf. 
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Mt 16,23) que não entendem o valor da minha morte expiatória para redimir a 
humanidade da morte eterna. 
Pedro e os companheiros calaram-se, mas continuaram tristes porque não 
entendiam o mistério. Jesus precisou revelar a três deles esse enigma. Levou Pedro, 
Tiago e João a um alto monte, transfigurou-se diante deles mostrando um pouco de 
sua glória após morrer; fê-los ouvir a conversa com Moisés e Elias sobre a MORTE de 
Jesus (cf. Lc 9,31) como caminho para a sua glorificação total. Era claro o 
ensinamento: Jesus transformou a cruz de sua morte em árvore da Vida (cf. Gn 2,9), 
cujo fruto é ele mesmo. A Árvore da Vida, perdida desde o pecado de origem, nos é 
restituída agora pelo Novo Adão. Sacrossanta MORTE de Jesus, ela é nossa VIDA! 
Como poderíamos esquecê-la? "A linguagem da cruz é tolice para os que se 
perdem, mas... para nós é o poder de Deus! Pregamos um Messias CRUCIFICADO... 
sabedoria de Deus! Resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo, mas Jesus 
Cristo CRUCIFICADO!" (cf. 1Cor 1,17; 23-24; 2,2). A meditação da morte redentora do 
Senhor nos torna sábios nas coisas de Deus. A maior prova de amor não 
conheceríamos se ele não tivesse MORRIDO CRUCIFICADO! (cf. Jo 15,13). Suportar a 
condenação injusta e a mais sofrida e humilhante morte sem diminuir em nada o 
amor que devotava aos homens, mesmo inimigos, é dar testemunho de um amor 
que chega ao fim último da possibilidade de doação: "Amou-os até o fim!" (cf. Jo 
13,1). Não convinha nos faltasse esta prova máxima. Foi por isso que, quando pela 
natureza humana Jesus orou para afastar a morte de cruz, não foi ouvido (cf. Mc 
14,36). 
Os santos, nossos grandes modelos de vida cristã, detinham-se em longas 
meditações e contemplações diante de Jesus morto na cruz, esse Cordeiro que foi 
morto e, com seu sangue, resgatou a humanidade. É um livro escrito por dentro e 
por fora (cf. Ap 5,1.6.9). É preciso ler o Crucificado por dentro e por fora. Por dentro, 
lemos o infinito amor do seu coração, como vimos acima; a angústia mortal do 
Getsêmani; a condenação à morte. Por fora, lemos a flagelação, a coroação de 
espinhos, as cusparadas no rosto, os ferimentos provocados pelo carregamento do 
patíbulo e as cinco chagas das mãos, dos pés e do peito. 
Um exemplo singular de quem o lia bem, Pedro Crisólogo, um santo do século V, 
meditando o Crucificado, perguntava a si mesmo: "Por que sofrer tanto, se um 
simples ato seu bastaria para pagar a dívida dos nossos pecados?" "Existia uma 
conta contra nós a ser paga; ele a cancelou... pregando-a (pelo seu corpo) na cruz" 
(cf. Cl 2,14). E o santo sentiu que Jesus lhe dizia da cruz o que de mais sublime podemos imaginar: "Talvez os perturbe a enormidade dos meus sofrimentos 
causados por vocês. Não tenham medo. Esta cruz não me feriu a mim, mas feriu a 
morte! Estes cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em 
mim o amor por vocês! Estas chagas não me fazem soltar gemidos, mas introduzem 
vocês ainda mais intimamente em meu coração! Meu corpo, ao ser estirado na cruz, 
não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços do coração para acolher 
vocês! Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do resgate de vocês!" 
Seja-nos permitido acrescentar: a cruz feriu Jesus, sim; os cravos provocaram-lhe 
dor, sim; as chagas fizeram-no gemer, sim; o corpo na cruz aumentou-lhe o 
sofrimento, sim; ele perdeu todo o sangue, sim. Mas seu imenso amor fê-lo pôr a 
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atenção apenas na graça da vida de união com Deus que suas dores geraram para 
nós, pecadores! "Se o grão de trigo... MORRER, produzirá fruto em abundância" (cf. Jo 
12,24). 
O anjo que rolou a pedra do sepulcro de Jesus, tratou com carinho as mulheres que 
pretendiam cuidar do corpo do Senhor. Entre outras coisas, disse-lhes o anjo: "Sei 
que vocês procuram Jesus, o CRUCIFICADO... ele ressuscitou!" (cf. Mt 28,5-6). 
Pedro, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, não teve medo de dizer à 
multidão dos judeus: "A esse Jesus que vocês MATARAM cravando-o na cruz... Deus 
o ressuscitou... Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vocês 
CRUCIFICADO" (cf. At 2,23-24). Escrevendo aos cristãos, Pedro não queria que 
esquecessem a grande verdade: "Vocês foram resgatados... pelo sangue precioso 
de Cristo... que MORREU pelos nossos pecados, o Justo pelos injustos, para nos 
conduzir a Deus" (cf. 1Pd 1,18-19; 3,18). 
Quanto mais medito em sua morte, mais ele invade minha vida. 
 

Oração 
 

Senhor Jesus, eu me confundo contemplando-o na cruz, 
nesse mar de torturas, de angústias, de escárnios, de 
descrença, de abandono, cravado de mãos e pés num 
lenho, gemendo, pedindo água, derramando todo o sangue 
e, apesar de tudo, continuando a me amar e suportando 
tudo como preço do meu resgate. Senhor, eu não sei amar 
assim. Custa-me tanto aprender essa espantosa lição de 
amor. Ensine-me a viver buscando a felicidade na doação 
aos outros. Bendita morte do meu Senhor, sacrossanta 
morte que se tornou vida para mim, perdão para os meus 
erros e direito à herança da vida eterna, onde não haverá 
cruz, nem morte, nem ódio, mas só plenitude de amor. Mil 
vezes obrigado, Senhor Jesus, crucificado em meu lugar. 
Cada vez que eu beijar o crucifixo, entendo dizer: obrigado, 
Senhor! Quero fazer minha a prece de S. Agostinho: 
"Inscrevei, Senhor, no meu coração as vossas cinco 
chagas, para que, lendo nelas o vosso amor, relativize todo 
amor da terra, e lendo nelas os vossos sofrimentos, por vós sofra quaisquer tormentos." 

 
 

Mt 27,57-66 
Sepultamento apressado 

(cf.  Mc 15,42-47;  Lc 23,50-56;  Jo  19,38-42)   
(57) Ao cair da tarde, entre 15 e 18 horas, chegou um homem rico natural de 
Arimatéia (antiga Ramataim, hoje Rentis), a 8 quilômetros a nordeste de Jerusalém, 
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chamado José, que, apesar de sinedrista, tornara-se discípulo de Jesus 
veladamente (cf. Jo 19,38) por medo dos chefes judeus. Um homem reto (cf. Lc 
23,50). (58) A fim de evitar que o cadáver de Jesus fosse abandonado na cruz como 
faziam os romanos, ou atirado na fossa comum, conforme costume dos judeus, 
apressou-se corajosamente (cf. Mc 16,43) a pedir a Pilatos permissão para o 
sepultamento antes de o sol se pôr, porque então seria sábado, dia de guarda, e 
porque o Dt 21,23 proibia ficarem na cruz até à noite os corpos dos condenados. 
Pilatos, depois de ter recebido do centurião romano o comunicado oficial da morte 
de Jesus, deu ordem que lho entregassem. Sem autorização especial, os guardas 
impediam que alguém retirasse o corpo de um condenado. (59) José comprou um 
lençol (sudário) limpo (cf. Mc 15,46), de linho, e, ajudado por Nicodemos, outro 
sinedrista, que trouxe ungüentos (cf. Jo 19,39), retirou o corpo da cruz, untou-o às 
pressas, envolveu-o no lençol (60) e o depôs no sepulcro totalmente novo, que ele 
havia mandado abrir para si no rochedo de sua propriedade, rente ao Calvário; rolou 
uma grande pedra em forma de mó na entrada do túmulo e retirou-se. Estava-se 
pondo o sol, dando início ao sábado, dia do severo repouso judaico.  (61) Maria 
Madalena e Maria, mulher de Cléofas, permaneceram sentadas diante do sepulcro. (62) Deu-se isto na sexta-feira, dia que, para os judeus, era de preparação de tudo o 
que necessitavam para o sábado, quando se proibia qualquer tipo de trabalho, 
mesmo cozinhar. Sábado cedo, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, sabendo 
que Jesus prometera ressuscitar, lembrando os estranhos fenômenos da véspera e 
tendo conhecimento de que dois homens de prestígio, José e Nicodemos, haviam 
dado um sepultamento honroso a Jesus, temeram que a vitória se convertesse em 
derrota. Uniram-se e foram ter com Pilatos, dizendo-lhe: (63) - "Senhor governador, 
sabemos que aquele sedutor das multidões declarou enquanto vivia: 'Depois de três 
dias ressuscitarei'. (64) Ordene que o sepulcro seja vigiado com segurança por um 
piquete de soldados até ao terceiro dia; não aconteça que seus discípulos venham 
furtá-lo e digam ao povo: 'Ele ressuscitou dos mortos'. Esta última impostura seria 
pior do que a primeira. (65) Pilatos respondeu-lhes, meio agastado: - "Vocês já 
dispõem de um corpo dos meus soldados escalados para abafar tumultos nestes 
dias de festa. Sirvam-se deles para vigiar o sepulcro com segurança do jeito que 
quiserem". (66) Eles foram pôr o sepulcro em segurança: selaram a pedra da entrada 
com uma fita de pano lacrada com o carimbo do governador e postaram um corpo 
de guardas para que não fosse possível roubar o corpo. 
 Questionário 
 59a - José fez sozinho o sepultamento? 

Jo 19,39-40 escreve que José foi ajudado por outro cristão do Sinédrio, 
chamado Nicodemos (cf. Jo 7,50; 3,1s), que providenciou os ungüentos para o corpo 
de Jesus. Foram os únicos do Sinédrio a aderirem a Jesus. 
59b - Como eram esses sepulcros? 

As pessoas de posse escavavam os sepulcros familiares em rochas de suas 
propriedades. Constavam de um pequeno espaço chamado vestíbulo, onde 
pranteavam seus mortos; uma porta baixa e estreita dando acesso à câmara 
sepulcral; à direita desta, um banco em pedra onde depositavam o cadáver. Uma 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 27 274 / 282    

grande pedra circular, chamada gobel, em forma de mó, que uma pessoa não 
conseguia mover, corria por uma canaleta cavada no pavimento e fechando a 
entrada. 
60 - Era necessário um sepulcro novo. Por quê? 

Um supliciado não podia ocupar um túmulo usado, porque, segundo a 
mentalidade do tempo, profanaria os ossos das pessoas boas que tivessem sido 
enterradas ali. Há também uma preocupação apologética: ninguém poderá afirmar 
que o ressuscitado foi outro, e não Jesus. Nenhum outro ocupou esse túmulo, o 
mais sagrado e visitado do mundo! 
61 - Qual era a intenção dessas mulheres? 

Queriam voltar ao sepulcro, logo passado o sábado, para terminarem as 
unções funerárias do corpo conforme o costume (cf. Mc 16,1; Lc 24,55-56), trabalho 
feito sumariamente na sexta-feira à tarde, pela urgência do tempo útil. 

Lições de vida 
Os corpos dos supliciados eram deixados sem sepultura, entregues aos 

animais e aves de rapina na cruz ou na vala comum. O de Jesus teve um 
sepultamento honroso, graças à iniciativa e coragem de José de Arimatéia. Só com 
especial autorização do chefe de Estado conseguia-se que o corpo de um 
condenado não ficasse abandonado. José de Arimatéia prevalesceu-se de sua 
posição como membro do Supremo Conselho nacional, o Sinédrio (hoje, Senado), 
assumiu com coragem os riscos e responsabilidade do ato, pediu pessoalmente e 
obteve de Pilatos um digno sepultamento para o seu Mestre e Senhor. Se Jesus 
tivesse sido executado pelos chefes judeus, a ninguém seria concedido que o 
sepultasse. 

O Senhor do mundo não tinha um palmo de terra onde cair morto!!! 
Oração 

Obrigado, José de Arimatéia, obrigado em nome dos 
cristãos de todos os tempos e nações. Rico não só de bens 
materiais, mas de grandeza de coração e de alma! Por sua 
coragem Jesus teve, não de seus contrários, mas de 
alguém da comunidade cristã, um sepultamento honroso, 
prenúncio de seu próximo triunfo sobre a morte e o mal. 
José, o senhor aceitou o desafio desse momento crítico e 
saiu de seu anonimato sem temer a oposição do inflexível 
Sinédrio em peso, para uma atitude arriscada, que, no entanto, o imortalizou. Aliás, quando o Sinédrio deliberou 
matar Jesus, o senhor já se tinha manifestado contra a 
condenação (cf. Lc 23, 50-51), mostrando quanto amava a 
Jesus no maior foco de ódio contra ele. Peço que me 
alcance não ter medo de me revelar cristão, quando tudo 
está em desfavor. Amém. 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 28 275 / 282    

 
CAPÍTULO 28  

 
Mt 28,1-7 

O sepulcro vazio; 8-10 aparece às mulheres; 11-15 suborno dos guardas 
(cf.  Mc 16,1-8;  Lc 24,1-10; Jo 20,1. 11-18) 

  
(1) Passado o sábado, bem cedo, estando ainda escuro e começando a aurora do 
primeiro dia da semana, entre outras mulheres, Maria Madalena e Maria, mulher de 
Cléofas e mãe de Tiago e João, foram ver o sepulcro. Pretendiam completar com 
aromas a preparação fúnebre do corpo de Jesus (cf. Mc 16,1). (2) Antes de lá 
chegarem, deu-se um grande terremoto, sinal de intervenção da força divina. O anjo 
que age e fala em nome do Senhor desceu do céu e rolou a pedra da abertura do 
sepulcro para que pudesse ser visto o lugar onde estivera o corpo do Senhor. É que 
Jesus já havia ressuscitado, saindo do túmulo sem romper os selos. O mensageiro 
celeste sentou-se sobre a pedra. (3) Seu aspecto era como o relâmpago e sua vestimenta, branca como a neve. (4) Sob a ação do terremoto e à vista do anjo, os 
guardas tremeram estarrecidos e ficaram como mortos. (5) Por sua vez, o anjo tomou 
a palavra, deu às mulheres assustadas a grande notícia e confiou-lhes uma missão 
para os apóstolos: - "Não tenham medo vocês. Sei que por amor estão procurando 
Jesus, o crucificado. (6) Ele não está mais aqui, porque ressuscitou como havia 
predito. Venham ver dentro do sepulcro o lugar onde ele jazia". (7) E, como os 
apóstolos deveriam voltar à Galiléia após a oitava pascal, o anjo continuou: - "Depois 
disto, vão depressa anunciar aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e 
fará vocês voltarem à Galiléia para um grande encontro, como prometeu na Última 
Ceia (cf. 26,32). É lá que todos irão vê-lo convivendo de novo com vocês. É o que 
tenho a lhes dizer". (8) Elas chegaram no sepulcro e o viram vazio. Sem poder conter 
o espanto, a alegria e emoção pela esplendorosa vitória de Jesus sobre a morte, no 
primeiro momento esconderam-se (cf. Mc 15,8). Pouco depois, saíram correndo a 
dar aos apóstolos no cenáculo o primeiro anúncio pascal, mas ninguém acreditou 
nelas (cf. Lc 24,11). (9) A caminho de volta, Jesus em pessoa veio ao encontro delas 
com a saudação: - "A paz esteja com vocês!" Elas o reconheceram. Imediatamente, 
correram para perto e prostraram-se diante dele, abraçando-lhe os pés em gesto de 
veneração. (10) Então Jesus dirigiu-lhes palavras de grande ternura e reafirmou a 
missão dada a elas pelo anjo em favor dos apóstolos. Como que esquecido da 
infidelidade deles durante a Paixão e conhecendo o estado de extremo abatimento 
moral e incredulidade sobre a Ressurreição, Jesus chama-os não mais amigos, mas 
irmãos, dizendo às mulheres: - "Não tenham medo! Voltem a anunciar a meus 
irmãos que eles devem ir à Galiléia, onde vive a maior parte dos meus seguidores. É 
lá que todos me verão (cf. 28,16-20), não já em pequenos grupos ou em caráter 
particular como aqui em Jerusalém, mas comunitariamente, para que eu termine de 
instruí-los nas coisas de Deus lá onde iniciei minha missão". (11) Enquanto elas 
voltavam para os apóstolos, alguns homens da guarda, recuperados do temor pelo 
terremoto e pela visão do anjo removendo a pedra do sepulcro, foram à cidade para 
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contar aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. (12) Os membros do 
Sinédrio reuniram-se em conselho extraordinário e deliberaram dar uma vultosa 
soma de dinheiro aos soldados, (13) subornando-os e dando-lhes esta ordem: - 
"Vocês dirão assim: 'Seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós 
dormíamos'. (14) E se o fato chegar aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e 
ajeitaremos tudo de tal modo que vocês não sofram as penas legais". (15) Os 
soldados receberam o dinheiro e procederam de acordo com as instruções 
recebidas. Assim esta versão divulgou-se entre os judeus descrentes até este dia 
em que encerro meu evangelho. 
 

Questionário 
 1 - Só duas mulheres foram ao sepulcro? E o que pretendiam fazer? 

Além de Maria Madalena e de Maria, mulher de Cléofas, Mc 16,1 e Lc 24,10 
acrescentam respectivamente Salomé e Joana. Queriam completar com aromas a 
preparação fúnebre do corpo de Jesus (cf. Mc 16,1; Lc 23,56). 
7 - Que sentido tem esse "preceder", dito por Jesus? 

As afirmações: "Ele precederá vocês na Galiléia", como em 26,32 ("[...] eu precederei vocês na Galiléia"), podem confundir-nos. Georges Chevrot, no livro A 
vitória da Páscoa, esclarece que o verbo traduzido por "preceder", na maioria das 
vezes, significa "fazer voltar". Assim, torna-se claro o pensamento: "Eu farei vocês 
voltar à Galiléia" (26,32), e "Ele, ressuscitado, fará com que voltem à Galiléia (28,7) 
para um encontro especial diante de 'mais de quinhentos irmãos'" (1Cor 15,6; Mt 
28,16). 
9 - Jesus apareceu às mulheres antes ou depois de elas terem dado o recado do 
anjo aos apóstolos? 

Depois. Se Jesus lhes tivesse aparecido antes, elas teriam falado do seu 
encontro com ele. Mas só falaram do seu encontro com o anjo (cf. Lc 24,23). Jesus 
lhes apareceu quando elas voltavam do cenáculo, depois de cumprida a ordem do 
anjo. 
10 - Por que a insistência do aparecimento na Galiléia? 

Porque lá começou sua missão (cf. 4,12-17); porque lá vivia o maior número 
que creu nele e para evidenciar que quem apareceu era o mesmo Jesus de Nazaré. 
11 - Tem valor esse testemunho dos soldados aos inimigos de Jesus? 

O testemunho desses militares reveste-se de um valor único. É garantia histórica da Ressurreição, porque não se pode suspeitar que tivessem algum 
interesse em mentir, uma vez que a lei mandava punir com severas penas as 
sentinelas faltosas ao dever de vigilância. Os chefes do povo compreenderam que, 
apesar de todas as precauções tomadas, Jesus lhes escapara das mãos 
ressurgindo. Mais uma vez fecharam os olhos à luz e se protegeram com uma 
mentira fortalecida com o suborno: compra e venda, como já tinham negociado a 
morte de Jesus (cf. 26,14-16). É a perene luta da mentira contra a verdade. S. 
Agostinho comenta: - "Oh frágil astúcia! Apresenta-nos testemunhas que dormiam!". 
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13 - Como pretendiam aplacar Pilatos? 
Também subornando-o com dinheiro (cf. At 24,26).  

15 - Em que ano Mt encerrou seu Evangelho? 
Antes do ano 70. 

 
Lições de vida 

 
Jesus fez das mulheres as primeiras evangelistas da Ressurreição e 

conseqüente vida nova, sem considerar que o testemunho feminino não era 
reconhecido diante da lei. Aliás, foi por influência dessa lei que a pregação 
evangélica, levada a efeito por homens, tomou como base o aparecimento de Jesus 
a Pedro (cf. Lc 24,34-36) e não às mulheres. 

As aparições do Ressuscitado são as experiências que a Igreja primitiva teve 
de Cristo vencedor da morte. Os quatro evangelistas descrevem a Ressurreição de 
Jesus por ser a verdade-coração da fé cristã, o núcleo mais antigo do anúncio da 
redenção inaugurada na Encarnação e consumada na cruz. 

Ressurreição não é reanimação do cadáver, como o de Lázaro; não é retorno 
às condições biológicas de uma nova vida terrena, como a suposta reencarnação; 
não é projeção de uma imagem gravada no inconsciente, pois os apóstolos nada 
entendiam de ressurreição (cf. Mc, 9,10) e só foram levados a crer nela, vencidos 
pela evidência quando o viram. 

A Ressurreição torna patente o que estava secreto em Jesus: ele é Deus! Sua 
existência não começa com o nascimento em Belém nem termina com a morte na 
cruz (cf. Jo 8,58). Agora ele é diferente: não mais sujeito às leis da matéria, do 
espaço e do tempo. Goza de liberdade nova, desconhecida na terra. Sua natureza 
humana elevada à existência espiritual; um corpo absorvido pelo espírito; não mais 
um corpo animal. E este é o destino do nosso corpo: a carne humana chamada a 
partilhar a vida de Deus! É a conseqüência de o Verbo se ter feito carne (cf. Jo 
1,14). Ele continuará eternamente a ser humano junto aos homens salvos por ele. É 
a redenção total, a nossa transfiguração para a condição humana definitiva. 

Frutos da Ressurreição: 1) dá valor decisivo às palavras, atitudes e ações de 
Jesus. 2) É a redenção do nosso corpo (cf. Rm 8,23) que ressuscitará como o dele 
(cf. 1Cor 15,20-22.52-54). 3) Ilumina a realidade da morte como caminho para a 
plenitude da vida, o estado definitivo e maturação da pessoa humana. 4) O demônio, 
o pecado, o mal não dominam mais de maneira irreparável! A história não caminha para a falência! Haverá ainda pecado, ódio, divisões, erros, injustiças, guerras, mas 
não serão o triunfo final! Não dirão a última palavra, que será esta: "O Descendente 
da mulher te esmagará a cabeça!" (cf. Gn 3,15). 5) Não teria sentido a celebração 
eucarística se estivéssemos exaltando o corpo de um defunto: "Ele é o Primogênito 
dos mortos" (cf. Cl 1,18; 1Cor 15,20; Ap 1, 5). 
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Oração 

 
Mil vezes obrigado, Jesus, porque, pela dupla vitória sobre 
a morte espiritual (o pecado) e a corporal, o senhor 
eliminou o destino de condenação que pesava sobre toda a 
humanidade não remida e nos abriu as portas da 
eternidade. Pela nossa conversão, fé e batismo voltamos a 
ser o homem novo como Deus o concebeu desde toda a 
eternidade, chamado a viver em comunhão com o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo. Arranque-nos à nossa noite, ó luz 
de Jesus Cristo ! 
 

 
Mt 28,16-20 

Aparição na Galiléia e missão universal 
(cf.  Mc  16,15-16)   

(16) Quanto aos apóstolos, os onze foram para a Galiléia, ao monte ao qual Jesus 
lhes havia ordenado ir. (17) Ao verem o Senhor ressuscitado, eles e toda a multidão 
que os acompanhava (cf. 1Cor 15,6) prostraram-se por terra adorando-o, isto é, 
reconhecendo sua divindade, mesmo aqueles que antes não creram nas 
testemunhas das aparições (cf. Mc 16,11-13; Lc 24,11-41; Jo 20,25; At 1,6). (18) 
Jesus aproximou-se deles e dirigiu-lhes esta despedida: - "Na qualidade de 
Salvador, conquistei com meu sangue o direito de todos os homens voltarem para 
Deus, e com minha ressurreição venci a morte. Por isso, como homem foi-me dado 
pelo Pai todo poder no céu e na terra (cf. SI 2,8; Dn 7,19; Fl 2,9), sobre todas as 
criaturas visíveis e invisíveis. (19) Em virtude desta autoridade que me constitui 
Senhor do universo, confio a vocês esta missão, prolongamento da minha, já 
concluída: vão pelo mundo inteiro; façam que todos os povos, inclusive Israel, se 
tornem discípulos meus, cumprindo as profecias (cf. Is 42,6; 45,22-23; 49,6). 
Consagrem-os ao serviço de Deus batizando-os em nome e autoridade do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, para imergi-los na plenitude da vida divina (cf. Jo 3,3.7) e 
estabelecer uma relação pessoal e íntima com a Trindade Santa (cf. Jo 14; 23; Gl 
3,27), fazendo parte do meu povo consagrado, reunidos num único Reino de amor 
(cf. SI 2,8; 7,14), (20) e ensinando-os a viver tudo o que ordenei a vocês. Quanto a 
mim, lembrem-se que estarei sempre com vocês todos os dias, com minha 
assistência eficaz, para poderem cumprir esta missão até o fim dos tempos, apesar 
de todas as perseguições". 
 

Questionário 
 Quem, em primeiro lugar, recebeu a notícia da Redenção, fruto da morte de Jesus? 

Os do Antigo Testamento retidos no cárcere (limbo), a quem Jesus foi pregar 
quando acabou de morrer (cf. 1Pd 3,19; Ef 4,9) e dentre os quais vários 
ressuscitaram com ele (cf. Mt 27,52). 
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16a - Sabe-se qual é o monte? 
Não é possível identificá-lo. Muitos, julgam que seja o monte do Sermão da 

Montanha (cf. 5, 1) ou o da Transfiguração (cf. 17,1). 
16b - Mt 28,10: no dia da Ressurreição, Jesus mandou aos apóstolos uma ordem 
para que "partissem para a Galiléia", onde teriam um grande encontro com ele. O 
que levou os apóstolos a não irem logo? Por que permaneceram em Jerusalém mais 
oito dias (cf. Jo 20,26)? 

Indo à Galiléia, anunciariam a ressurreição de Jesus. Mas a descrença de 
Tomé ameaçava tornar-se uma grave dissidência na fé do povo. Seria enorme a 
confusão se um apóstolo negasse o que os outros dez afirmavam. Por isso, 
demoraram-se em Jerusalém até convencerem Tomé da verdade, antes de partirem 
e salvarem a união tão recomendada por Jesus (cf. Jo 17,11. 23). Nossa fé vacila se 
não se apóia em fundamentos de rigorosa certeza. O próprio Jesus incumbiu-se de 
convencer Tomé (cf. Jo 20,26-29). 
16-20 - O que teria levado Mt a omitir as aparições de Jesus aos discípulos em 
Jerusalém e arredores? (cf. Mc 16,9. 12.14; Lc 24,34-43) 

Mt quer dar relevo à aparição de Jesus na Galiléia porque, no seu plano de 
ação evangélica, a missão dos apóstolos para a conversão do mundo deve começar 
onde começou a missão de Jesus, na Galiléia (cf. 4,12-17). 
17 - Os onze foram sozinhos? 

Uma multidão os acompanhou: "apareceu a mais de 500 irmãos de uma só 
vez; a maioria deles ainda vive" (cf. 1Cor 15,6). 
19 - Percebe uma diferença geográfica entre a missão de Jesus e a que ele confia 
agora aos discípulos? 

A de Jesus era ir primeiro aos judeus e ainda não aos pagãos (cf. Mt 10,5-6; 
15,24). Agora os continuadores de Jesus são enviados a implantar o Reino de Deus 
em todos os povos, sem exceção, conforme as profecias: o Messias deveria ser luz 
das nações pagãs (cf. Is 42,6); voltar-se-iam para Deus todos os confins da terra (cf. 
Is 45,22-23); a salvação chegará às extremidades da terra (cf. Is 49,6). 
Por que Jesus não permanece conosco de forma visível? 

a) Ele mesmo declarou: - "Convém que eu vá; porque, se eu não for, o 
Espírito Santo Consolador não virá a vocês; se eu for, eu o enviarei a vocês!, porque 
compete a ele completar a minha obra na terra (cf. Jo 16,7). Só com a luz do Espírito 
Santo vocês podem compreender o que lhes ensino agora (cf. Jo 16,12-13). Por ser 
o Espírito da Verdade, ele é que deve conduzir vocês à verdade total. Ele não virá trazer novidade, mas só fará entender o que ensinei (cf. Jo 14,26). Antes de 
Pentecostes, vocês não teriam condições de compreender certas verdades da fé (cf. 
Jo 16,13-14). Na minha ausência visível e na vinda dele, a Igreja chegará à 
maturidade, como a criança que se torna adulta quando assume a responsabilidade 
de sua vida, sem dependência dos pais. 

b) Pelo fato de Jesus não estar no nosso meio como chefe, mas sim dentro 
de nós através do Espírito Santo, dá-nos especial missão: de tornarmo-nos outros 
cristos e seu prolongamento no mundo. Assim, não se diz bem que ele se torna 
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invisível, mas que seu Corpo tem nova forma de ser: ele está no seu Corpo Místico, 
que somos nós, batizados, incumbidos de o revelar. Nem se diz bem que ele voltará, 
mas que no fim dos tempos dar-se-á a sua manifestação gloriosa em nós! 
Por que Jesus ressuscitado (cf. At 10,40-41) não apareceu a todo o povo? Os 
sacerdotes, os anciãos que o condenaram teriam caído de joelhos, convertidos. 

Engano. Os inimigos não estavam dispostos a crer; teriam atribuído o fato à 
arte diabólica, como em Lc 16,31, e se teriam cegado irremediavelmente. Foi por 
isso que Jesus não desceu da cruz (cf. Mc 15,32). Mais. O espetacular teria 
contrariado o caráter de Jesus, como quando resistiu à tentação de se lançar do 
pináculo do Templo (cf. Mt 4,5-7). Ele não força a crer; veio pelos caminhos do 
coração e não de golpes teatrais. A sua vitória sobre a morte não era uma desforra 
para esmagar os inimigos. A Ressurreição então seria um gesto destacado do 
restante do Evangelho. Jesus não é um homem divinizado, mas um Deus 
humanizado! A Ressurreição é o coroamento da Encarnação. 
Jo 21,14: "Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de 
ressuscitado dos mortos ". Como a 3ª vez, se só no dia da Ressurreição ele 
apareceu a Pedro (cf. Lc 24,34), aos dois discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35), aos 
apóstolos (cf. Lc 24,36-43; Jo 20,19-23), mais a Maria Madalena (cf. Mc 16,9; Jo 
20,11-18) e a um grupo de mulheres (cf. M t 28,8-10)? 

João não considera as aparições a mulheres por não serem testemunhas 
qualificadas, nem as aparições a pessoas isoladas, mas só as aparições aos 
discípulos agrupados, testemunhas oficiais da Ressurreição. 

Aparições de Jesus ressuscitado 
a) No domingo da Ressurreição, em Jerusalém: 
1) A mãe de Jesus não foi ao túmulo com as outras mulheres. Esta ausência 

é forte indício de que o Filho a premiou aparecendo em primeiro lugar àquela que 
esteve mais unida a Ele na vida e no sacrifício do Calvário. 

2) A Maria Madalena - Jo 20,11-18. 
3) Às outras mulheres que foram ao sepulcro - Mt 28,8-10. 
4) A Pedro - Lc 24,33-34; 1Cor 15,5. 
5) Aos dois discípulos de Emaús - Lc 24,13-35. 
6) Aos apóstolos menos Tomé - Jo 20,19-20. 
b) Outros dias 
7) No domingo seguinte, ainda em Jerusalém - aos apóstolos com Tomé - Jo 
20,24-29. 
8) A vários apóstolos na Galiléia - Jo 21, 1-14. 
9) A 11 apóstolos na Galiléia - Mt 28,16-20. 
10) A mais de 500 pessoas na Galiléia - 1Cor 15,6. 
11) A Tiago Menor, 1º bispo de Jerusalém - 1Cor 15,7. 
12) Na Ascensão, perto de Betânia - Lc 24,50-51 (cf. Mc 16,9; At 1,9). 
13) A Paulo - 1Cor 15,8; At 9,1-18; 22,6-21. 



 

EVANGELHO COMPLETADO - SÃO MATEUS                      CAPÍTULO 28 281 / 282    

A Ressurreição tornou-se o eixo da pregação apostólica. É o maior 
acontecimento da história humana. Basta conferir os quatro evangelistas 
perfeitamente unânimes em descrevê-la; o 1º sermão de Pedro (cf. At 2,14-32); o 2º 
sermão de Pedro (cf. At 3,12-15); ainda At 4,8-10 etc., e a profissão de fé de Paulo 
(cf. 1Cor 15,3-4). Sem a Ressurreição de Jesus, os apóstolos não teriam o que 
pregar, porque ela confirma tudo o que o Mestre ensinou e fez. 
 

Lições de vida 
 
17 - A Ressurreição de Jesus foi aceita pelos apóstolos, não levados por um 
entusiasmo fácil ou por sentimentalismo, mas com base em provas inequívocas da 
experiência pessoal. 

Na barca, tinham-se já prostrado diante de Jesus (cf. 14,33), confessando: 
"Verdadeiramente o senhor é Filho de Deus" e reconhecendo-o senhor dos 
elementos da natureza. Agora o adoram como vencedor da morte, portanto Deus! 
18 - Enganaram-se os chefes judeus que julgavam ter destruído Jesus quando se 
deixou crucificar. Ele está revestido de todo o poder no céu e na terra! 
19 - "Fazer discípulos e batizar". Só a fé pessoal (crer tornando-se discípulo) não 
basta; é preciso que o batismo me integre numa comunidade que vive e celebra a fé. 
Só os dois juntos possibilitam ao discípulo completar-se na missão. 

Os apóstolos recebem o poder de ensinar o que Jesus ensinou ("o que eu 
lhes mandei") e não as próprias opiniões. O ensinamento das autoridades 
eclesiásticas deve ser recebido com amor, porque é a continuação da obra de 
Jesus. Invocar o nome de alguém sobre outra pessoa é declarar a pertença desta 
àquela. 

O batismo nos liga à pessoa de Cristo Ressuscitado como o ramo no tronco 
da videira: Jesus se prolonga em nós! "Em nome do Pai" me confere a filiação 
divina; "do Filho" me torna irmão de Jesus e de todos os homens; "e do Espírito 
Santo" me torna templo da Trindade. O batismo é profissão de fé na SSma. 
Trindade. 
20 - Nem a fé nem o batismo bastam para a salvação; são necessárias as obras que 
dão vida à fé e ao batismo: "Ensinem a praticar tudo o que ordenei a vocês". É grave 
existir alguém que não conhece Cristo porque eu não lho dei a conhecer. O objetivo 
da religião não é salvar o homem, mas ensinar-nos a viver Jesus Cristo, o único que 
salva. 

A promessa de Jesus ficar conosco numa presença invisível mas eficaz é o 
cumprimento da grande profecia: "A Virgem conceberá e dará a luz um Filho, cujo 
nome será EMANUEL, que se traduz DEUS está CONOSCO" (cf. Mt 1,23; Is 7,14)! A 
promessa de perene assistência à Igreja confere-lhe a indefectibilidade na fé. 
Todos os fundadores de religiões e movimentos sociais estão nos cemitérios até o 
fim do mundo. Ligam-se a seus adeptos pelas suas idéias e não pessoalmente. Só 
Jesus não está na sepultura e se liga a nós por sua presença pessoal, viva e ativa, 
através do Espírito Santo (cf. Mt 18,20; Jo 14,23; Gl 2,20). Uma diferença essencial. 
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Nós não propagamos só as idéias de Jesus, mas o levamos ao coração dos outros: 
"Evangelizar é ter Cristo no coração e levá-lo ao coração dos outros" (Tereza de 
Calcutá). "A chave, o centro e o fim de toda a história humana (e de cada pessoa) se 
encontram em nosso Senhor e Mestre" (cf. GS 10§b). Só prega bem Jesus quem o 
possui. Cessou a visibilidade de Jesus; não sua presença e ação. 
 

Oração 
 

Senhor, peço encarecidamente o ardor missionário, como 
o dos apóstolos. Quero que, por meu intermédio, o senhor 
se torne conhecido e amado pelos outros. Que eles 
descubram que o senhor é o único líder que está vivo 
depois de ter morrido por mim e ressuscitado por virtude 
própria (cf. Jo 10,17-18). Mais do que por palavras, que os 
outros vejam que sou um cristão apaixonado pelo Mestre e 
Senhor que nos garantiu: "Eu estarei com vocês, não às 
vezes, mas todos os dias até o fim do mundo!" Obrigado, 
Senhor! 

 


