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1. Introdução

Este 16º Domingo do Tempo Comum 
é um alerta ao ser humano para que 
não busque o próprio eu; em segun-
do lugar, para que não perca tempo a 
fazer juízos sobre o seu semelhante e 
entre em desalento. Para ultrapassar 
estas duas ambiguidades resta ao 
homem procurar a experiência de 
Deus e permanecer nela. Quando 
reza, quando trabalha, quando faz 
avaliações sobre a história, tem que 
ter Deus presente com a Sua lógica, a 
Sua bondade, a sua misericórdia e o 
seu perdão. O condutor da história é 
o Espírito de Deus que cuida de maus 

e bons, de pecadores e de santos, até 
ao fim dos tempos. As três leituras 
convergem para o mesmo ideal, a 
concretização do Reino de Deus.

2. LeItura I 
Sab 12,13.16-19

Não há Deus, além de Vós, que tenha 
cuidado de todas as coisas; a nin-
guém tendes de mostrar que não jul-
gais injustamente. O vosso poder é o 
princípio da justiça e o vosso domínio 
soberano torna-Vos indulgente para 
com todos. Mostrais a vossa força 
aos que não acreditam na vossa 
omnipotência e confundis a audá-
cia daqueles que a conhecem. Mas 
Vós, o Senhor da força, julgais com 
bondade e governais-nos com muita 
indulgência, porque sempre podeis 
usar da força quando quiserdes. Agin-
do deste modo, ensinastes ao vosso 
povo que o justo deve ser humano e 
aos vossos filhos destes a esperança 
feliz de que, após o pecado, dais lugar 
ao arrependimento.



2.1 Comentário
Há uma pergunta que nos vem à 
mente com frequência: “Porque é 
que Deus não intervém na história 
diante do mal?” Esta leitura mostra-
-nos um Deus paciente, humilde, 
diante do pecador. Um Deus que 
espera sempre pela conversão do 
homem e nos convida a amar todos 
os homens, mesmo os que fazem o 
mal. Apesar de ser “o Senhor da força, 
julga com bondade e governa com 
indulgência”, como nos diz o livro da 
Sabedoria.

3. SaLmo 85 (86)
O salmista apoia-se na história de 
Israel. Foi uma experiência dura de 
infidelidades. Agora volta-se para 
Deus para proclamar os Seus atribu-
tos: “ Senhor, sois um Deus bondoso 
e compassivo, paciente e cheio de 
misericórdia e fidelidade”. “Todos os 
povos que criastes virão adorar-vos, 
Senhor”.

4. LeItura II – rom 8,26-27
Irmãos: O Espírito Santo vem em 
auxílio da nossa fraqueza, porque 
não sabemos que pedir nas nossas 
orações; mas o próprio Espírito 
intercede por nós com gemidos ine-
fáveis. E Aquele que vê no íntimo dos 
corações conhece as aspirações do 
Espírito, sabe que Ele intercede pelos 
santos em conformidade com Deus.

4.1 Comentário
Esta passagem da carta aos Roma-
nos acrescenta um dado novo ao 
nosso tema. Diante das nossas limita-
ções em não saber quando e como 
pedir, Paulo diz-nos que “o Espírito 
sabe e intercede pelos santos em 
conformidade com Deus”. O Espírito 
trabalha na nossa conversão para 
nos fazer entrar em comunhão com 
Deus.

5. evangeLho – mt 13,24-43
Naquele tempo, Jesus disse às mul-
tidões mais esta parábola: “O reino 
dos Céus pode comparar -se a um 
homem que semeou boa semente 
no seu campo. Enquanto todos 



dormiam, veio o inimigo, semeou 
joio no meio do trigo e foi-se embora. 
Quando o trigo cresceu e deu fruto, 
apareceu também o joio. Os servos 
do dono da casa foram dizer-lhe: 
‘Senhor, não semeaste boa semente 
no teu campo? Donde vem então 
o joio? Ele respondeu-lhes: ‘Foi um 
inimigo que fez isso’. Disseram-lhe os 
servos: ‘Queres que vamos arrancar 
o joio?’ ‘Não! – Disse ele – não suceda 
que, ao arrancardes o joio, arranqueis 
também o trigo. Deixai-os crescer 
ambos até à ceifa e, na altura da ceifa, 
direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o 
joio e atai-o em molhos para queimar; 
e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’“. 
Jesus disse-lhes outra parábola: “O rei-
no dos Céus pode comparar-se a um 
grão de mostarda que um homem 
tomou e semeou no seu campo. 
Sendo a menor de todas as semen-
tes, depois de crescer, é a maior de 
todas as hortaliças e torna-se árvore, 
de modo que as aves do céu vêm 
abrigar-se nos seus ramos”. Disse-
-lhes outra parábola: “O reino dos 
Céus pode comparar-se ao fermento 
que uma mulher toma e mistura em 
três medidas de farinha, até ficar tudo 
levedado”. Tudo isto disse Jesus em 
parábolas, e sem parábolas nada lhes 
dizia, a fim de se cumprir o que fora 
anunciado pelo profeta, que disse: 
“Abrirei a minha boca em parábolas, 
proclamarei verdades ocultas desde 
a criação do mundo”. Jesus deixou 
então as multidões e foi para casa. 
Os discípulos aproximaram-se d’Ele e 
disseram-Lhe: “Explica-nos a parábola 
do joio no campo”. Jesus respondeu: 

“Aquele que semeia a boa semente 
é o Filho do homem e o campo é 
o mundo. A boa semente são os 
filhos do reino, o joio são os filhos do 
Maligno e o inimigo que o semeou é 
o demónio. A ceifa é o fim do mundo 
e os ceifeiros são os Anjos. Como o 
joio é apanhado e queimado no fogo, 
assim será no fim do mundo: o Filho 
do homem enviará os seus Anjos, 
que tirarão do seu reino todos os 
escandalosos e todos os que prati-
cam a iniquidade, e hão de lançá-los 
na fornalha ardente; aí haverá choro 
e ranger de dentes. Então, os justos 
brilharão como o sol no reino do seu 
Pai. Quem tem ouvidos, oiça”.



5.1 Comentário
Três parábolas que seguem a parábola da semente do domingo passado. 
Cada uma a dar a sua cambiante. Na do joio e do trigo há uma força do mal 
que luta contra a bondade de Deus. Na do grão de mostarda é-nos apresen-
tada a fragilidade e a simplicidade da proposta de Deus, que, apesar disso, 
vence heroicamente. Na do fermento Jesus quer mostrar a força interna da 
Sua mensagem que tudo renova. No texto - vai a fórmula longa - temos a 
explicação de Jesus.

6. medItação

Nestas parábolas são-nos apresentadas as grandes qualidades de Deus: a 
tolerância, a misericórdia, a paciência, o perdão. É como um cacho de uvas de 
cristãos que deve amadurecer nas nossas comunidades. Compete ao agri-
cultor semear, cuidar do terreno, podar, muitas vezes lutar contra doenças da 
sua sementeira. Por fim, colher com a bênção de Deus e o trabalho do Espírito 
Santo, e agradecer.

7. oração

Quero agradecer, ó Pai, a eficácia que dás aos meus gestos de crente. Desde 
toda a eternidade me amaste. Com o Teu amor ultrapasso as noites do tempo 
até chegar à Tua luz incriada e inacessível. Que Te imite na Palavra deste dia, 
cego pelo Teu esplendor. Ámen.

8. ContempLação

A espera de Deus

Deus é primeiro em tudo. Quando avanço ou recuo já Ele lá está.
Foi primeiro quando nasci, é primeiro na minha vida,

será primeiro na minha morte.
Assinala a minha existência com sinais de plenitude.

Rezo-Lhe como a um ser infinito
mas continuo à Sua procura na minha finitude.

Rezo-Lhe como a um Pai
mas sou um filho sempre limitado e pecador.

Vai à minha procura se d’Ele me oculto. 
Sei que me espera em cada momento, 

Que me ama sempre.


