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1. Introdução 
Neste domingo continuamos o 
discurso de três parábolas: o tesouro 
escondido, a pérola preciosa e a rede 
lançada ao mar que recolhe toda a 
espécie de peixes. Mais uma vez se 
nos apresentam as prioridades do 
Reino de Deus e é-nos pedido um 
exame de consciência para ver quais 
os valores da nossa vida e quais as 
nossas opções a tomar a sério, de 
uma maneira exigente e comprome-
tida. Daí nos vem toda a riqueza, toda 
a nossa alegria. Encontrar o tesouro 
escondido ou a pérola preciosa é 
uma coisa maravilhosa. É uma peda-

gogia interior, silenciosa, para amar. 
Por isso, o amor é o caminho para 
os outros e para Deus. Um dia hei 
de perceber esta realidade! Desde 
já quero viver esse momento. Mas 
como o concretizar desde hoje? Bom 
domingo. 

2. LeItura I 
1 reIs 3,5.7-12

Naqueles dias, O Senhor apareceu 
em sonhos a Salomão durante a 
noite e disse-lhe: “Pede o que quise-
res”. Salomão respondeu: “Senhor, 
meu Deus, Vós fizestes reinar o vosso 
servo em lugar do meu pai David e 
eu sou muito novo e não sei como 
proceder. Este vosso servo está no 
meio do povo escolhido, um povo 
imenso, inumerável, que não se pode 
contar nem calcular. Dai, portanto, ao 
vosso servo um coração inteligente, 
para saber distinguir o bem do mal; 
pois, quem poderia governar este 
vosso povo tão numeroso?” Agradou 
ao Senhor esta súplica de Salomão 



e disse-lhe: “Porque foi este o teu pe-
dido, e já que não pediste longa vida, 
nem riqueza, nem a morte dos teus 
inimigos, mas sabedoria para praticar 
a justiça, vou satisfazer o teu desejo. 
Dou-te um coração sábio e esclare-
cido, como nunca houve antes de ti 
nem haverá depois de ti”.

2.1 Comentário
A primeira leitura ilumina o Evange-
lho porque Salomão podia ter pedido 
uma longa vida, a riqueza, a morte 
dos inimigos. Pelo contrário, pede 
um coração sábio, inteligência para 
um bom discernimento na vida. Quer 
distinguir o que vale a pena e o que 
não serve para nada. Quer governar 
segundo a vontade de Deus com 
verdade, humildade e justiça. 

3. saLmo 118 (119)
Este salmo é um hino à Lei de Deus, 
aos seus preceitos e às suas ordens. 
Essa lei é fonte de glória e de bem-es-
tar para o homem e na relação com 
o seu próximo. O salmista define os 
destinatários: “a manifestação das 
vossas palavras ilumina e dá inteli-
gência aos simples”.

4. LeItura II – rom 8,28-30
Irmãos: Nós sabemos que Deus con-
corre em tudo para o bem daqueles 
que O amam, dos que são chamados, 
segundo o seu desígnio. Porque 
os que Ele de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a 
fim de que Ele seja o Primogénito de 
muitos irmãos. E àqueles que predes-
tinou, também os chamou; àqueles 
que chamou, também os justificou; 
e àqueles que justificou, também os 
glorificou.

4.1 Comentário
Paulo apresenta-nos neste texto um 
itinerário de vida: depois da desco-
berta da fé Deus acompanha-nos 
nos momentos difíceis. Este caminho 
deve levar-nos a identificarmo-nos 
com Cristo. Por isso o cristão não 
pode confiar apenas no seu esforço, 
na sua vontade, mas solicitar a ação 
do Espírito Santo que sempre o 
acompanha e leva ao Ressuscitado. 
O auxílio divino será uma presença 
constante.



5. evangeLho 
mt 13,44-52

Naquele tempo, disse Jesus às multi-
dões: “O reino dos Céus é semelhante 
a um tesouro escondido num campo. 
O homem que o encontrou tornou a 
escondê-lo e ficou tão contente que 
foi vender tudo quanto possuía e 
comprou aquele campo. O reino dos 
Céus é semelhante a um negociante 
que procura pérolas preciosas. Ao 
encontrar uma de grande valor, foi 
vender tudo quanto possuía e com-
prou essa pérola. O reino dos Céus é 
semelhante a uma rede que, lançada 
ao mar, apanha toda a espécie de 
peixes. Logo que se enche, puxam-na 
para a praia e, sentando-se, escolhem 
os bons para os cestos e o que não 
presta deitam-no fora. Assim será 
no fim do mundo: os Anjos sairão a 
separar os maus do meio dos justos 
e a lançá-los na fornalha ardente. Aí 
haverá choro e ranger de dentes. 

Entendestes tudo isto?” Eles respon-
deram-Lhe: “Entendemos”. Disse-lhes 
então Jesus: “Por isso, todo o escriba 
instruído sobre o reino dos Céus é 
semelhante a um pai de família que 
tira do seu tesouro coisas novas e 
coisas velhas”.

5.1 Comentário
Nas duas primeiras parábolas apa-
rece a descrição do mistério do 
Reino como um valor absoluto para 
o crente. As duas têm o mesmo 
esquema. Há uma renúncia a tudo 
para conseguir quer o tesouro quer 
as pérolas. A terceira, a “rede cheia de 
peixes” ajuda a compreender as duas 
primeiras porque acrescenta uma 
escolha “entre bons e maus”. E sobre 
os maus diz-nos que, primeiro, “serão 
separados”, e depois “serão lançados 
numa fornalha ardente”. É uma men-
sagem para todos os tempos. O mal 
é vencido por Jesus Ressuscitado e 
pela presença do Espírito Santo na 
história da humanidade.



6. medItação

Modelo de oração. Podemos dizer que Salomão nos apresenta um modelo 
de oração que nos faz refletir. É jovem, sente responsabilidade e compreen-
de que o mais importante é a sabedoria do coração para que saiba orientar 
a sua vida. Não pede o poder nem o prazer ou a diversão, mas a graça para 
discernir o que tem a fazer. Eis o centro da oração. Assim eliminamos desilu-
sões e sofrimentos, entramos em comunhão com Deus e com os irmãos. Esta 
oração é um tesouro, uma pérola preciosa, está no centro do Reino de Deus. 
Leva-nos a descobrir o projeto de Deus e o seu dinamismo, como nos diz 
Paulo na segunda leitura. Esta oração torna-nos “imagem de Jesus”.

7. oração

Que mais te pedir, Senhor? A não ser os frutos maduros com que nos brindas 
neste domingo. Deixar tudo o que é efémero e prender-me aos valores e 
opções que me apresentas: a fraternidade, o perdão, a reconciliação, o reco-
meçar de novo. Dá-me a humildade de Salomão para ter a certeza de que me 
escutas. Dá-me sabedoria para compreender e saborear a Tua Palavra.

8. ContempLação

Na verdade, não encontrei nada melhor do que o Evangelho.
Foi o negócio mais maravilhoso da minha vida.

Quão ricas as mãos da vida,
Todas cheias de flores do céu!

Quão pura cada estrela,
Queimando penas da vida!

E quão rico eu, oferecendo a todos
Tudo aquilo que recolho

E troco com os meus sonhos!

Juan Ramón Jiménez


