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1. Introdução 
Há dias de grande consolação onde 
nos damos conta de quão bela é 
a corrente da vida que nos leva 
aos outros de quem recebemos 
alegria e confiança. Afastam racio-
cínios confusos e pesados que nos 
roubam de nós. Hoje sentimo-nos 
conquistadores, perto de nós, com 
o Evangelho da missão. Jesus tem 
pena da multidão, escolhe os após-
tolos e manda-os em missão. Tudo 
parte do coração de Jesus. A palavra 
grega “compaixão” significa “vísce-
ras”. É uma dor profunda. Jesus tem 
pena das pessoas “porque andavam 

fatigadas e abatidas, como ovelhas 
sem pastor”. Jesus convida o povo a 
pedir ao Senhor da messe para que 
mande operários para a Sua messe. 
Jesus escolhe doze. A primeira leitura 
ilustra este plano divino. A segunda 
leitura faz-nos compreender que a 
cruz revela o amor de Deus pelos 
pecadores. Na terceira leitura vemos 
como a comunidade dos discípulos 
é fundamentalmente uma comuni-
dade de pessoas a quem Deus ama e 
de quem se serve para construir um 
mundo novo. 

2. LeItura I – ex 19,2-6a

Naqueles dias, os filhos de Israel 
partiram de Refidim e chegaram ao 
deserto do Sinai, onde acamparam, 
em frente da montanha. Moisés subiu 
à presença de Deus. O Senhor cha-
mou-o da montanha e disse-lhe: «As-
sim falarás à casa de Jacob, isto dirás 
aos filhos de Israel: ‘Vistes o que Eu fiz 
ao Egipto, como vos transportei sobre 
asas de águia e vos trouxe até Mim.



Agora, se ouvirdes a minha voz, se 
guardardes a minha aliança, sereis 
minha propriedade especial entre 
todos os povos. Porque toda a terra 
Me pertence; mas vós sereis para 
Mim um reino de sacerdotes, uma 
nação santa’».

2.1 Comentário 
Os israelitas, saídos do Egipto, onde 
passaram séculos de escravidão, 
chegam ao «deserto do Sinai». É um 
tempo novo. Diz-lhes: “Vistes o que 
Eu fiz ao Egipto, como vos transportei 
sobre asas de águia e vos trouxe até 
Mim”. Iavé proclama as palavras da 
Aliança. O povo traz cansaço acumu-
lado, perdido em raciocínios confu-
sos e pesados. Se Israel reconhecer 
e escutar o Senhor, tornar-se-á Sua 
«propriedade», um «reino de sacer-
dotes» e uma «nação santa». A bola 
de neve das tábuas da Lei que rola da 

montanha da Aliança livrará o povo 
das escravidões e começará o ciclo 
da liberdade.  

3.  SaLmo 99 (100)
Nós somos o povo de Deus, as 
ovelhas do seu rebanho. Israel, povo 
sacerdotal, torna-se cantor jubiloso 
da bondade e misericórdia de Deus. 
Em procissão para o Templo, relem-
brando a longa caminhada do Êxodo, 
convida a «terra inteira» ao louvor. 
Manifesta assim a sua natureza sa-
cerdotal, transformando a vida numa 
ação de graças, numa «eucaristia» 
permanente (Giuseppe Cesarin).

4. LeItura II – rom 5,6-11
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos. Irmãos: Quando 
ainda éramos fracos, Cristo morreu 
pelos ímpios no tempo determinado. 
Dificilmente alguém morre por um 
justo; por um homem bom, talvez 
alguém tivesse a coragem de morrer. 
Mas Deus prova assim o seu amor 
para connosco. Cristo morreu por 
nós, quando éramos ainda pecado-
res. E agora, que fomos justificados 
pelo seu sangue, com muito mais ra-
zão seremos por Ele salvos da ira di-
vina. Se, na verdade, quando éramos 
inimigos, fomos reconciliados com 
Deus pela morte de seu Filho, com 
muito mais razão, depois de reconci-
liados, seremos salvos pela sua vida. 
Mais ainda: também nos gloriamos 
em Deus, por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, por quem alcançámos agora a 
reconciliação.



4.1 Comentário 
 Mas Deus prova assim o seu amor 
para connosco. Cristo morreu por 
nós, quando éramos ainda peca-
dores. É uma coisa extraordinária. 
Depois da morte e ressurreição 
mostra-se claramente a extensão do 
plano divino. Paulo diz que Deus de-
monstra a sua justiça ao tornar justos 
os pecadores. A salvação é oferecida 
ao povo de Israel e nele a todos os 
povos da terra pelo Messias, Cristo 
salvador. Esta missão não é só para 
os apóstolos, mas também para os 
simples cristãos. “Na dinâmica voca-
cional surge o amor como essência 
da vida. O amor define-se como dom 
total de si, imagem do próprio ser de 
Deus. Que o homem compreenda 
cada vez melhor a sua própria voca-
ção, e cresça no amor a Deus e aos 
homens” (Edite Stein). 

5. evangeLho 
mt 9,36-10,8

Naquele tempo, Jesus, ao ver as 
multidões, encheu-Se de compaixão, 
porque andavam fatigadas e abati-
das, como ovelhas sem pastor.

Jesus disse então aos seus discípulos: 
«A seara é grande, mas os trabalha-
dores são poucos. Pedi ao Senhor 
da seara que mande trabalhadores 
para a sua seara». Depois chamou 
a Si os seus doze discípulos e deu-
-lhes poder de expulsar os espíritos 
impuros e de curar todas as doenças 
e enfermidades. São estes os nomes 
dos doze apóstolos: primeiro, Simão, 
chamado Pedro, e André, seu irmão; 
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu 
irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e 
Mateus, o publicano; Tiago, filho de 
Alfeu, e Tadeu; Simão, o Cananeu, e 
Judas Iscariotes, que foi quem O en-
tregou. Jesus enviou estes Doze, dan-
do-lhes as seguintes instruções: «Não 
sigais o caminho dos gentios, nem 
entreis em cidade de samaritanos. 
Ide primeiramente às ovelhas perdi-
das da casa de Israel. Pelo caminho, 
proclamai que está perto o reino dos 
Céus. Curai os enfermos, ressuscitai 
os mortos, sarai os leprosos, expulsai 
os demónios. Recebestes de graça, 
dai de graça».

5.1 Comentário
Jesus caminhava, pregando a proxi-
midade de Deus e curando todas as 
doenças, toda a pobreza, todas as do-
res. É essa, também, a missão que nos 
confia a nós: anunciar que Deus está 
próximo de quem quer que tenha 
o coração ferido; existir para Deus e 
curar a vida. Não mediante milagres, 
mas cuidando dela: porque há males 
incuráveis, há feridas insaráveis, mas 
não há nenhuma, absolutamente ne-
nhuma, que não possa ser mitigada, 
curada, aliviada, partilhada, suavizada.



Voltando a escutar, então, os nomes dos doze apóstolos, hoje direi: «Eis-me 
aqui, Senhor, envia-me a mim.» Como o profeta que sente dor pela dor de Deus, 
como Isaías que toma a seu cargo o sofrimento de Deus, hoje também eu direi: 
«Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.» (A esperança que nasce da Palavra) 

6. medItação

Do ‘amor-palavra’ devemos sempre duvidar, mas do ‘amor-gesto’ nunca pode-
mos duvidar: “Vejam como eles se amam!”. Não são eles que se dizem amar; 
eram os pagãos que o diziam diante do modo de agir dos cristãos. Poder en-
tender melhor em que consiste “o amor”, para depois o viver na vida prática, 
creio que seja um caminho que vale a pena empreender, apesar de ser um 
caminho duro, difícil. No evangelho encontramos um início descritivo e narra-
tivo maravilhoso sobre o que é o amor. Jesus, pela pedagogia das parábolas, 
introduz-nos no mistério do amor vivencial. Basta lembrar e reler com atenção 
a parábola do bom samaritano. 

7. oração

Espero, Senhor, a Tua vinda, o teu acontecer. Há um milagre todas as vezes que 
olhas para os pobres, os infelizes, os perdidos nas encruzilhadas, os pecadores, 
e os levantas como se fosse a primeira vez. Hoje quero dar-Te graças, Senhor, 
pelos missionários incógnitos que, do outro lado da rua me acenam para dois 
dedos de conversa como pétalas esvoaçando ao vento. Fazem o bem sem se 
darem conta. São bons samaritanos sem conta corrente e, no seu amor gratui-
to, tudo dão sem nada pedir em troca. Rezo em mim, saboreando a companhia 
do meu Deus. Afinal, é tão fácil rezar quando Deus está aí e eu estou aqui. Sem 
palavras entendemo-nos melhor. Ámen. 

8. ContempLação

Eis que que o inverno já passou
Deixa que a respiração profunda do teu Ser aconteça.

Só isso. Não interrogues, nem busques.
Deixa que seja Deus a procurar-te. Não caminhes.

Deus virá ao teu encontro. Não procures contemplar.
Permite, antes, que Deus te contemple.

Não rezes. Deixa que, em silêncio,
Ele reze o que tu és.

José Tolentino Mendonça


