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1. Introdução

Para ser discípulo de Cristo, receber 
a recompensa, é essencial a entrega 
sem condições. Os três textos de hoje 
falam-nos da missão do discípulo em 
formas diferentes de viver a relação 
fraterna. No evangelho, os olhos dos 
doze estão fixos na catequese do 
mestre, nos Seus olhos que brilham 
numa luz sedutora de chamamento. 
Mateus, em tom solene, permea-
do de imagens cristalinas da vida 
familiar, tudo explica de uma forma 
simples. O povo vai e vem, tentando 
descobrir nas palavras de Jesus, a 
novidade do caminho para o reino. 

O Livro dos Reis conta uma história 
muito bonita, a do profeta Eliseu que 
recompensa a Sunamita. E aquela 
mulher que não tivera filhos sentiu-
-se reconfortada com a promessa 
do profeta. Na Carta aos Romanos, 
Paulo ao referir-se aos cristãos como 
batizados em Cristo, convida-os a 
uma vida nova de entrega, uma vida 
para dar-se. 

2. LeItura I 
2 re 4,8-11.14-16a

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Certo dia, o profeta Eliseu passou por 
Sunam. Vivia lá uma distinta senhora 
que o convidou com insistência a 
comer em sua casa. A partir de então, 
sempre que por ali passava, era em 
sua casa que ia tomar a refeição. 
A senhora disse ao marido: “Estou 
convencida de que este homem, que 
passa frequentemente pela nossa 
casa, é um santo homem de Deus. 
Mandemos-lhe fazer no terraço um 
pequeno quarto com paredes de ti-



jolo, com uma cama, uma mesa, uma 
cadeira e uma lâmpada. Quando ele 
vier a nossa casa, poderá lá ficar”. 
Um dia, chegou Eliseu e recolheu-se 
ao quarto para descansar. Depois 
perguntou ao seu servo Giezi: “Que 
podemos fazer por esta senhora?” 
Giezi respondeu: “Na verdade, ela não 
tem filhos e o seu marido é de idade 
avançada”. “Chama-a” – disse Eliseu. 
O servo foi chamá-la e ela apareceu à 
porta. Disse-lhe o profeta: “No pró-
ximo ano, por esta época, terás um 
filho nos braços”. 

2.1 Comentário 
A hospitalidade para com o homem 
de Deus transforma-se numa recom-
pensa galopante. O profeta faz-lhe 
uma promessa que ultrapassa todos 
os sonhos da Sunamita e seu marido: 
“No próximo ano, por esta época, 
terás um filho nos braços”. É Deus 
atento que avança, por primeiro, e 
fecunda a história dos homens. 

3. SaLmo 89 (89)
“Cantarei eternamente as misericór-
dias do Senhor”. O Salmo 89 une as 
facetas da Aliança com as da comu-
nidade cristã, através de Jesus Cristo. 
Alegra-se pela bondade e fidelidade 
de Deus. Proclama solenemente: 
“Feliz do povo que sabe aclamar-Vos 
e caminha, Senhor, à luz do vosso 
rosto”.

4. LeItura II 
rom 6,3-4. 8-11

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos Irmãos: Todos 
nós que fomos batizados em Jesus 
Cristo fomos batizados na sua morte. 
Fomos sepultados com Ele na sua 
morte, para que, assim como Cristo 
ressuscitou dos mortos, para glória 
do Pai, também nós vivamos uma 
vida nova. Se morremos com Cristo, 
acreditamos que também com Ele 
viveremos, sabendo que, uma vez 
ressuscitado dos mortos, Cristo já 
não pode morrer; a morte já não 
tem domínio sobre Ele. Porque na 
morte que sofreu, Cristo morreu para 
o pecado de uma vez para sempre; 
mas a sua vida, é uma vida para Deus. 
Assim, vós também, considerai-vos 
mortos para o pecado e vivos para 
Deus, em Cristo Jesus.

4.1 Comentário 
O texto aos Romanos diz-nos que 
uma vez batizados em Cristo, os cris-
tãos têm uma vida nova, uma vida 
para os outros. Mortos para o pecado, 
os cristãos vivem para Deus.



Dão-se em plenitude. Em Deus cons-
troem um tempo novo, um tempo 
de salvação. A vida do cristão está 
fundada sobre o acontecimento da 
salvação. “E como Jesus que, vive 
para sempre, «vive para Deus, assim a 
vida do cristão, «morto para o peca-
do» será vida de dedicação a Deus. 
Morrer para o pecado e viver para 
Deus são os dois aspetos da vida cris-
tã. O mistério da morte e da ressurrei-
ção celebrado no Batismo associa o 
crente à própria vida do Senhor: não 
pode haver vida verdadeira, a «vida 
nova» da ressurreição, senão através 
da morte, da imersão nas águas do 
Batismo, nas quais o pecado é simbo-
licamente imerso, como aconteceu 
no tempo de Noé (Gn 6-8). A água do 
Batismo indica também o dom do Es-
pírito (cf. Jo 4) que faz de cada crente 
uma criatura nova, não já dominada 
pelo pecado e pela morte. Entre 
pecado e graça existe portanto uma 
incompatibilidade de fundo: através 
da morte de Jesus na Cruz, o homem 
novo substituiu o velho; na Cruz, 
Deus crucificou a velha Humanidade 
que agora, renovada, pertence a Ele 
definitivamente” (Giuseppe Cesarin).

5. evangeLho – mt 10,37-42
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus Na-
quele tempo, disse Jesus aos seus 
apóstolos: “Quem ama o pai ou a 
mãe mais do que a Mim, não é digno 
de Mim; e quem ama o filho ou a 
filha mais do que a Mim, não é digno 
de Mim. Quem não toma a sua cruz 
para Me seguir, não é digno de Mim. 
Quem encontrar a sua vida há-de 
perdê-la; e quem perder a sua vida 
por minha causa, há de encontrá-la. 
Quem vos recebe, a Mim recebe; e 
quem Me recebe, recebe Aquele que 
Me enviou. Quem recebe um profeta 
por ele ser profeta, receberá a recom-
pensa de profeta; e quem recebe 
um justo por ele ser justo, receberá 
a recompensa de justo. E se alguém 
der de beber, nem que seja um copo 
de água fresca, a um destes peque-
ninos, por ele ser meu discípulo, em 
verdade vos digo: não perderá a sua 
recompensa”.

5.1 Comentário
Ao falar das regras do discipulado, 
Jesus insiste: “é preciso deixar o pai, a 
mãe, o filho, a filha e tomar a cruz para 
O seguir”. É o segredo do coração de 
Jesus. É exclusivo. O mestre Jeshua é 
exigente. Quer receber o amor total 
que vem traduzido por recebê-l’O a 
Ele, ao profeta, ao justo, ao que dá um 
copo de água “por ele ser meu discí-
pulo”. Exige a intenção: “por ele ser 
meu discípulo”. Aproximemo-nos de 
Jesus com respeito, com amor, numa 
atitude de discipulado. Teresa de 
Ávila, Inácio de Loyola, João da Cruz                   



e tantos outros místicos ajudam-nos a reconstruir a cena desta nova escola de 
Jesus para o tema das diversas facetas do apostolado. É a hora da fidelidade, da 
descoberta do amor. O dom generoso, a entrega e a aceitação dos outros são 
marcas que definem o cristão.

6. medItação

Não aspiro a ser digno: é uma coisa demasiado grande. Repetirei sempre as 
palavras que dizemos antes da comunhão: «Senhor, eu não sou digno, mas 
uma única palavra tua bastará para me salvar. Basta que digas uma palavra.» 
E a palavra que Ele diz é esta: «Dou-te a minha vida: isto é o meu corpo, o meu 
sangue, a cruz, o amor. Eu estou aqui, faço-me cireneu da tua vida, cireneu da 
tua cruz, fermento do teu pão.» Então, torna-se verdadeiramente possível re-
petir as palavras de Paulo: «Eu amo-te, Cristo, minha vida». (A esperança que 
nasce da palavra) 

7. oração

Concede-nos, ó Pai, a rutura de afetos com as coisas e as pessoas. Daquelas, o 
desapego, e destas, um relacionamento de simpatia, empatia e amor. Dá-nos 
um coração sensível e atento para detetar “as ovelhas sem pastor” que clamam 
por novos pastores e por cristãos atentos a novos projetos de santidade. Jesus, 
diante de Ti está a humanidade de todos os tempos. Dá-nos um coração novo 
para que se alargue no amor a todos os crentes e descrentes e eu possa anun-
ciar-lhes: “Ele amou-nos até ao fim”. 

8. ContempLação

“Tende as cinturas cingidas e as vossas lâmpadas acesas” (Lc 12,35).
A palavra de ordem do novo reino que Cristo

veio estabelecer entre nós é “servir”.
No mundo de hoje há tanto desejo de sermos reconhecidos 

não por aquilo que somos por dentro,
mas sim por aquilo que somos por “fora”,
porque nos coloca no pedestal da vida. 

Que eu seja criador de iniciativas de gratidão 
de forma a não ter uma vida  vazia, estéril, mas fecunda, no repartir-me.

Então, levanta-te, vai ao encontro de Cristo naquele que precisa de ti.
Na luz pura que sai da cruz, do túmulo do ressuscitado,
Cristalizam-se cristais de luz, novos tempos para amar:

A sedução de Deus.  
J. Rocha Monteiro in “Canto de Sião”


