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1. Introdução 
A mensagem da liturgia de hoje é 
uma mensagem profunda: livra-nos 
da tentação de renegar a fé e dá-
-nos coragem para testemunhá-la, 
tornando-nos fiéis ao amor de Deus. 
Jesus Cristo dá-nos o exemplo com 
a Sua vitória de amor pelo homem. O 
martírio é um testemunho de fé, de 
esperança e de amor em Jesus Cristo 
salvador. O mártir oferece a sua vida 
pela igreja e pelos seus perseguido-
res. A morte de Jesus foi a ocasião da 
maior vitória divina da história. Jesus 
diz-nos neste domingo: “não tenhais 
medo de estar sós e abandonados, 

dominados pela insegurança”. Hoje 
tocamos com a mão na ferida de um 
mundo de dúvida que cultivamos, 
mergulhados numa sociedade ateia, 
e apetece-nos dizer como proclama, 
determinado, o salmista (Sl28): “Por 
Vós tenho suportado afrontas, co-
brindo-se o meu rosto de confusão”. 
Há três conclusões a que devemos 
chegar ao terminar esta Lectio Divi-
na: “quem tem fé não tem medo; a 
fé confessa-se no meio de provas; se 
confiamos em Deus não tememos os 
homens”. Bom Domingo. Pe. Jeróni-
mo da Rocha Monteiro sdb

2. LeItura I – Jer 20,10-13
Leitura do Livro de Jeremias. Disse 
Jeremias “Eu ouvia as invetivas da 
multidão: ‘Terror por toda a parte! 
Denunciai-o, vamos denunciá-lo!’ 
Todos os meus amigos esperavam 
que eu desse um passo em falso: 
‘Talvez ele se deixe enganar e assim 
o poderemos dominar e nos vingare-
mos dele’. Mas o Senhor está comigo 



como herói poderoso e os meus per-
seguidores cairão vencidos. Ficarão 
cheios de vergonha pelo seu fracas-
so, ignomínia eterna que não será 
esquecida. Senhor do Universo, que 
sondais o justo e perscrutais os rins e 
o coração, possa eu ver o castigo que 
dareis a essa gente, pois a Vós confiei 
a minha causa. Cantai ao Senhor, 
louvai o Senhor, que salvou a vida do 
pecador e do pobre, das mãos dos 
perversos”.

2.1 Comentário 
Nesta primeira leitura, Jeremias 
confia ao Senhor a sua causa e fala 
da vingança dos perseguidores. O 
profeta torna-se, assim, o cantor do 
Deus libertador. Pelo contrário, os 
mártires cristãos não falam de vin-
gança, porque seguem o exemplo de 
Jesus ao proclamar do alto da cruz: 
“Pai, perdoai-lhes porque não sabem 
o que fazem” (Lc23,34). Estêvão, 
protomártir, rezou pelos seus algo-
zes: “Senhor, não lhes imputes este 
pecado” (At7,60). Os mártires têm a 
esperança de serem reconhecidos 
por Jesus diante do Pai que está nos 
céus. Não devemos ter medo de 
nenhum medo porque a confiança 
no Pai livra-nos de todo o temor 
humano.

3. SaLmo 68 (69)
O Salmo 68 diz-nos que Deus está ao 
lado dos oprimidos. Podem pas-
sar privações, perseguições, Deus 
sempre salva aqueles que põem n’Ele 
toda a confiança. “Louvem-n’O o céu 
e a terra, os mares e quanto neles se 
move. Pela vossa grande misericór-
dia, atendei-me, Senhor”.

4. LeItura II – rom 5,12-15
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos Irmãos: Assim 
como por um só homem entrou o 
pecado no mundo e pelo pecado a 
morte, assim também a morte atin-
giu todos os homens, porque todos 
pecaram. De facto, até à Lei, existia 
o pecado no mundo. Mas o peca-
do não é levado em conta, se não 
houver lei. Entretanto, a morte reinou 
desde Adão até Moisés, mesmo para 
aqueles que não tinham pecado por 
uma transgressão à semelhança 
de Adão, que é figura d’Aquele que 
havia de vir. Mas o dom gratuito não 
é como a falta. Se pelo pecado de 
um só pereceram muitos, com muito 
mais razão a graça de Deus, dom 
contido na graça de um só homem, 
Jesus Cristo, se concedeu com abun-
dância a muitos homens.

4.1 Comentário 
“Depois de ter falado do amor de 
Deus pelo homem (cf. Rm 5,1-11), 
Paulo desenvolve um paralelismo 
entre a figura de Adão e a de Cristo. O 
amor de Cristo redime o homem da 
culpa de Adão, por cuja transgressão 
o «pecado» e a «morte» entraram 



no mundo (vv. 12,14), embora antes 
da Lei de Moisés o pecado não fosse 
tido como tal (v. 13). O paralelismo 
revela a superioridade absoluta do 
que aconteceu com Cristo: por causa 
de um só homem, a «graça de Deus» 
alcança todos os homens” (v. 15) (Giu-
seppe Cesarin). Por grande que seja o 
nosso pecado, maior é a misericórdia 
e o perdão. A salvação convida-nos 
a uma total confiança em Deus. As 
nossas fragilidades e debilidades tor-
nam-nos fracos mas o dom da graça 
de Deus é maior do que qualquer 
delito humano. 

5. evangeLho – mt 10,26-33
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
apóstolos: “Não tenhais medo dos 
homens, pois nada há encoberto que 
não venha a descobrir-se, nada há 
oculto que não venha a conhecer-se. 
O que vos digo às escuras, dizei-o à 
luz do dia; e o que escutais ao ouvido 
proclamai-o sobre os telhados. Não 
temais os que matam o corpo, mas 
não podem matar a alma. Temei an-
tes Aquele que pode lançar na geena 
a alma e o corpo. Não se vendem 

dois passarinhos por uma moeda? 
E nem um deles cairá por terra sem 
consentimento do vosso Pai. Até os 
cabelos da vossa cabeça estão todos 
contados. Portanto, não temais: valeis 
muito mais do que os passarinhos. A 
todo aquele que se tiver declarado 
por Mim diante dos homens tam-
bém Eu Me declararei por ele diante 
do meu Pai que está nos Céus. Mas 
àquele que me negar diante dos 
homens, também Eu o negarei diante 
do meu Pai que está nos Céus”.

5.1 Comentário 
Esta leitura deixa um grito forte: “Não 
temais os que matam o corpo, mas 
não podem matar a alma”. Deus é 
o pastor do Seu rebanho. Estamos 
convidados a falar de Deus, a dar 
testemunho d’Ele. O nosso teste-
munho tem que ser aberto, franco, 
transparente. Amamos a Deus e a 
Ele pertencem as nossas convicções 
pessoais, os valores, a generosidade, 
os ideais, a capacidade de sacrifício, a 
renúncia, a alegria, a fortaleza, a ilusão 
de estar sempre a trabalhar num 
mundo novo. Deus é o único Senhor 
da nossa vida. Quem se entrega a 
Deus é defendido por Ele. As palavras 
de Jesus neste domingo, tornam-nos 
mais fortes, mais convencidos, mais 
atrevidos diante dos desafios que se 
nos apresentam. Cristo oferece-nos 
ao Pai. 

6. medItação

Palavras de Maria de Nazaré: Busco 
no coração as mais belas palavras 
para o meu Deus, dança a alma para



o meu Amado. Porque fez da minha vida um lugar de prodígios, fez dos meus 
dias um tempo de assombro. Olhou para mim que nada sou: esperai comigo, 
sede ditosas comigo, vós todas, que me ouvis. Sucedem em mim coisas maio-
res do que eu. É aquele que tudo pode. Só ele. O Santo! Santo e misericordioso, 
santo e doce, com coração de mãe para todos, para quem quer que seja. Liber-
tou a sua força, acorrentou os projetos dos fortes. Os que se fiam na força estão 
sem tronos. Os que para nada contam têm o ninho na sua mão. Saciou a fome 
aos famintos de vida, abandonou a si mesmos os ricos: vazias estão as suas 
mãos, ar e vento são os seus tesouros. Lembra-te de quão grande é o teu amor. 
Não te esqueças de ser misericordioso. Assim prometeste, assim prometes a 
Abraão, e a cada filho de Abraão, para sempre. (Padre Turoldo)

7. oração

Oh Senhor, faz com que a minha fé esteja certa; 
Certa na congruência exterior de provas

E por um testemunho interior do Espírito Santo,
Certa por meio da sua luz que tranquiliza,

Por meio das suas conclusões, que dão paz,
Por meio da sua assimilação, que dá repouso. 

Oh Senhor, faz com que a minha fé seja forte,
Que não tema as contrariedades dos problemas

A fim de que a experiência da nossa vida
Ávida de luz, seja plena,

Que não tema a adversidade de quem discute,
A ataca, a rejeita, a nega, mas que se consolide. 

Na íntima prova da tua verdade, que resista à fadiga da crítica,
Que colabore na afirmação contínua, que supere as dificuldades

Dialéticas e espirituais, onde se desenvolve
A nossa experiência temporal. (Paulo VI)  

8. ContempLação

Maria repete: é Ele, é Ele que olha, é Ele que enaltece, é Ele que enche, é Ele. O 
centro do Cristianismo é o que Deus faz por mim, não o que eu faço por Deus. 
«Mais do que um ser capaz de amar, ao fazer-me, Deus quis fazer um ser capaz 
de receber o seu amor. Mais do que para amar, sou feito para ser amado»
(Pietro De Marchi).


