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1. Introdução

O diálogo que a Palavra de Deus 
quer ter, hoje, connosco, é de enor-
me profundidade. “Deus invisível na 
riqueza do seu amor fala aos homens 
como amigos e convive com eles, 
para os convidar e admitir à comu-
nhão com Ele”(Dei Verbum, 2). É um 
dom de si aos outros, aos frágeis, aos 
abandonados, aos desclassificados. É 
uma força galopante, um entusiasmo 
maior, uma nova energia, uma espe-
rança de sermos o que queremos ser. 
É uma luta entre a força e a fraqueza. 
É um caminho aberto pelo Verbo de 
Deus, por meio do qual “tudo come-

çou a existir” (Jo1,5). No coração da 
vida divina há a comunhão, há o dom 
absoluto. “Deus é amor” (1Jo4,16),”ima-
gem cristã de Deus e consequente-
mente do ser humano e do seu cami-
nho”(Bento XVI). Esta é a proposta de 
vida da Palavra de Deus, saboreada e 
comunicada, neste domingo. 

2. LeItura I | Zac 9,9-10
Leitura da Profecia de Zacarias
Eis o que diz o Senhor: “Exulta de 
alegria, filha de Sião, solta brados de 
júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu 
Rei, justo e salvador, que vem ao teu 
encontro, humildemente montado 
num jumentinho, filho duma jumen-
ta. Destruirá os carros de combate 
de Efraim e os cavalos de guerra de 
Jerusalém; e será quebrado o arco de 
guerra. Anunciará a paz às nações: o 
seu domínio irá de um mar ao outro 
mar e do Rio até aos confins da terra.

2.1 Comentário 
O texto do “Deutero-Zacarias” duma 
época pós-exílica apresenta-nos o 



Messias como pastor, como servo e 
como rei que vem salvar o seu povo. 
Vem montado num jumentinho e 
não a cavalo. É uma opção de Deus 
pelos fracos, pelos pobres, pelas 
classes sociais desprezadas. Recorda-
-nos a figura de Abraão, a entrada de 
Jesus em Jerusalém e a morte de Je-
sus na cruz. Faz a opção pelo homem 
simples, afável, humilde e paciente. 

3. SaLmo 144 (145)
O Salmo 145 é um hino de realeza: 
“quero exaltar-vos meu Deus e meu 
Rei e bendizer o vosso nome para 
sempre”. “A sua bondade e a sua 
misericórdia se estende a todas as 
criaturas”. “Louvarei para sempre o 
vosso nome”. E termina abrindo o 
coração de Deus: “O Senhor ampara 
os que vacilam e levanta todos os 
oprimidos”.

4. LeItura II | rom 8,9.11-13
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos. Irmãos: Vós não 
estais sob o domínio da carne, mas 
do Espírito, se é que o Espírito de 
Deus habita em vós. Mas se alguém 
não tem o Espírito de Cristo, não Lhe 
pertence. Se o Espírito d’Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos 
habita em vós, Ele, que ressuscitou 
Cristo Jesus de entre os mortos, 
também dará vida aos vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que habita 
em vós. Assim, irmãos, não somos 
devedores à carne, para vivermos 
segundo a carne. Se viverdes segun-
do a carne, morrereis; mas, se pelo 
Espírito fizerdes morrer as obras da 
carne, vivereis.

4.1 Comentário 
“Um dos equívocos presentes na 
vida cristã de todos os tempos é o 
de acolher a Revelação divina como 
simples encorajamento para o bem, 
um impulso a fazer apelo à própria 
vontade para vencer o pecado. Tudo 
isto é ilusório e não corresponde ao 
anúncio cristão: o Evangelho é trans-
formado em ensinamento moral. São 
Paulo reafirma-o constantemente, 
combatendo precisamente o erro de 
contarmos connosco próprios e com 
a nossa força, em lugar do Espírito 
que nos foi concedido pelo Pai e pelo 
Filho” (G. Cesarin). Depois de confes-
sar a fraqueza do homem em querer 
o bem e seguir o mal, em Rm7, S. Pau-
lo apresenta uma solução em Rm8: a 
vida nova no Espírito, uma presença 
atuante do Espírito no coração huma-
no que seja entusiástica e segura. 



5. evangeLho | mt 11,25-30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus. Naquele 
tempo, Jesus exclamou: “Eu Te bendi-
go, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades 
aos sábios e inteligentes e as revelas-
te aos pequeninos. Tudo me foi dado 
por meu Pai. Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado. Nin-
guém conhece o Filho senão o Pai e 
ninguém conhece o Pai senão o Filho 
e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar. Vinde a Mim, todos os que an-
dais cansados e oprimidos, e Eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo 
e aprendei de Mim, que sou manso 
e humilde de coração, e encontra-
reis descanso para as vossas almas. 
Porque o meu jugo é suave e a minha 
carga é leve”.

5.1 Comentário 
No início, os lugarejos e cidades, à 
volta do mar da Galileia, acolheram 
com grande sucesso a pessoa de 
Jesus. Depois, lentamente, foram-n’O 
abandonando.

Dizia o sumo-sacerdote Caifás: «Estas 
pessoas (pobres, os humildes da ter-
ra) que não conhecem a lei são mal-
ditas» (Jo 7,49). Jesus faz uma oração 
ao Pai identificando a nova relação. A 
Sua missão orienta-se precisamente 
para as classes humildes. O “jugo” 
não é a observância da lei mas a 
aceitação da nossa humildade e do 
projeto da salvação. A fidelidade que-
rida por Jesus não é a produzida pelo 
esforço do homem mas no confiar na 
força que vem de Deus. O problema 
vinha já do Antigo Testamento. O 
povo de Israel queria colocar a sua 
confiança nas estruturas materiais, 
“nos cavalos e nos cavaleiros”, esque-
cendo a Aliança e a fidelidade a Deus. 
“Onde há amor – diz Santo Agostinho 
– não há cansaço; e se há cansaço, 
ele mesmo é amado”. E as palavras 
de Jesus: “Vinde a Mim, todos os que 
andais cansados e oprimidos, e Eu 
vos aliviarei.”

6. medItação

“O discipulado do coração é o tema 
presente nas leituras deste domingo; 
é para todos os cristãos. Porque Deus 
não é um conceito, não é uma regra, 
não se reduz a um saber: é o coração 
doce e forte da vida. O meu jugo é sua-
ve e a minha carga é leve…Tomai sobre 
vós o amor que não golpeia aquilo 
que está no coração do homem, mas 
que é incansável em gerar, dar à luz, 
curar, reconfortar, vivificar, aliviar. O 
amor não é um dentre os vários mes-
tres, é o mestre de uma vida que en-
cerra em si o gosto e o calor de Deus 
(A esperança que nasce da Palavra).



7. oração

Dá, Senhor, a paz ao coração de cada homem. Quero fazer minha a Tua 
oração ao Pai e recordar os pequeninos (os não sábios), privilegiar os mais 
pobres, os que estão aflitos porque têm um coração manso e humilde, sem 
deixar para trás a Tua própria experiência com Teu Pai. A Tua dor é leve por-
que o Teu amor é totalizante. Concede-me uma vida guiada pelo Espírito que 
guiou Jesus Cristo. O Espírito é o sonho de Cristo em nós, a fonte da miseri-
córdia do Pai em nós; ao ponto de podermos dizer, como Paulo, “já não sou eu 
que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gal2,20). Sejam iluminados os olhos do 
meu coração para que aceite as propostas do Pai. Ámen. 

8. contempLação 
“Eu Te bendigo, ó Pai!”

Pelo simples, inútil, pequenino, insignificante.
Não pelo sucesso da missão,

nem pela sonoridade das palavras grandiloquentes.
Simplesmente pela intimidade que tenho contigo 
e o gosto de me deixar maravilhar pela Tua obra. 

Gosto da Tua oração que me faz querer estar aqui, apostar tudo nela.
Mas, como em todos os inícios, habita em mim um entusiasmo maior, 

uma força estimulante, uma esperança em me transformar na tua prece. 

“Tudo me foi dado por meu Pai”

Mistério de Jesus, predileção,  
Na Galileia abençoa os humildes, 

Uma vida de milagres feita
Para os pobres nova sementeira. 

Vinde cansados e oprimidos,
Frequentai a escola de Jesus,

Subi montes com jardins floridos
Levai com Cristo a Sua cruz. 

Cantai Aleluias não haja mais dor,
Sejam vossas vidas do Senhor. 

J. Rocha Monteiro in “Canto de Sião”


