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1. Introdução

Continuamos com o Discurso Eclesial 
de Jesus sobre o irmão (Mt 18). A 
loucura da Palavra de Deus deste 
domingo diz-nos para amar sempre e 
que o perdão é a expressão máxima 
do amor. Onde está a fronteira entre 
o que somos e perdoamos? ”Deus 
perdoa sempre, os homens perdoam 
às vezes, a natureza não perdoa nun-
ca”(Bernard Hearing). O irmão espera 
de nós a compreensão e o amor. O 
texto do livro do Ben Sirá (séc. II a.C.) 
que une o perdão humano ao perdão 
divino, impele-nos a esvaziar o nosso 
coração do ódio, da vingança, do ran-
cor. A radicalidade com que amamos 
a Deus impele-nos a amar os irmãos. 
Deus perdoa sempre porque conhe-
ce as nossas fraquezas e fronteiras.

2. LeItura I – SIr 27,33-28,9
O rancor e a ira são coisas detes-
táveis, e o pecador é mestre nelas. 
Quem se vinga sofrerá a vingança do 

Senhor, que pedirá minuciosa conta 
de seus pecados. Perdoa a ofensa do 
teu próximo e, quando o pedires, as 
tuas ofensas serão perdoadas. Um 
homem guarda rancor contra outro 
e pede a Deus que o cure? Não tem 
compaixão do seu semelhante e 
pede perdão para os seus próprios 
pecados?



Se ele, que é um ser de carne, guarda 
rancor, quem lhe alcançará o perdão 
das suas faltas? Lembra-te do teu fim 
e deixa de ter ódio; pensa na corrup-
ção e na morte, e guarda os manda-
mentos. Recorda os mandamentos e 
não tenhas rancor ao próximo; pensa 
na Aliança do Altíssimo e não repares 
nas ofensas que te fazem.

2.1 Comentário 
O livro de Ben Sirá (“Eclesiástico”) ao 
tratar do perdão, começa por fazer 
caminho numa dimensão humana. 
Não tem sentido querer o perdão de 
Deus e não perdoar ao irmão. Pedir 
perdão não é só consciencialização 
da nossa limitação e fragilidade mas 
também reconhecimento, no outro, 
da capacidade e disponibilidade para 
o acolher. Desse encontro renascem 
relações sadias. A riqueza não está 
apenas no que pede perdão mas na-
quele que o acolhe e abre as portas 
da sua intimidade. Do encontro entre 
os dois brota o amor transcendente 
e a festa da vida que tudo ilumina. 
A chamada de atenção de Ben Sirá 
para “o fim da vida, os mandamentos 
e a Aliança do Altíssimo” apresenta 
o fundamento sagrado da razão do 
perdão diante de Deus. 

3. SaLmo 102 (103)
O perdão e a misericórdia constituem 
a estrutura fundante deste salmo. Por 
isso o louvamos e bendizemos: “Ben-
diz, ó minha alma, o Senhor e todo o 
meu ser bendiga o seu nome santo”. 
“Ele perdoa todos os teus pecados e 
cura as tuas enfermidades”.

4. LeItura II – rom 14,7-9
Irmãos: Nenhum de nós vive para si 
mesmo e nenhum de nós morre para 
si mesmo. Se vivemos, vivemos para 
o Senhor, e se morremos, morremos 
para o Senhor. Portanto, quer viva-
mos quer morramos, pertencemos 
ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu 
e ressuscitou para ser o Senhor dos 
vivos e dos mortos.

4.1 Comentário 
Paulo define um novo ciclo, o de Je-
sus Cristo, para uma comunidade em 
que parte dela está ainda apegada 
às tradições antigas. Há, assim, duas 
correntes distintas. A misericórdia 
e o perdão devem uni-las. Cristo é 
agente de mudança. Os dois grupos 
são caminhantes na mesma profun-
didade espiritual. E dessa busca brota 
a comunidade que segue o único 
“Senhor dos vivos e dos mortos”.     

5. evangeLho – mt 18,21-35
Naquele tempo, Pedro aproximou-se 
de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu 
irmão me ofender, quantas vezes 
deverei perdoar-lhe? Até sete vezes?» 
Jesus respondeu: «Não te digo até 
sete vezes, mas até setenta vezes 
sete. Na verdade, o reino de Deus 
pode comparar-se a um rei que quis 
ajustar contas com os seus servos. 
Logo de começo, apresentaram-
-lhe um homem que devia dez mil 
talentos. Não tendo com que pagar, 
o senhor mandou que fosse vendido, 
com a mulher, os filhos e tudo quanto 
possuía, para assim pagar a dívida. 
Então o servo prostrou-se a seus pés, 



dizendo: ‘Senhor, concede-me um 
prazo e tudo te pagarei’. Cheio de 
compaixão, o senhor daquele servo 
deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe 
a dívida. Ao sair, o servo encontrou 
um dos seus companheiros que lhe 
devia cem denários. Segurando-o, 
começou a apertar-lhe o pescoço, 
dizendo: ‘Paga o que me deves’. 
Então o companheiro caiu a seus pés 
e suplicou-lhe, dizendo: ‘Concede-me 
um prazo e pagar-te-ei’. Ele, porém, 
não consentiu e mandou-o prender, 
até que pagasse tudo quanto devia. 
Testemunhas desta cena, os seus 
companheiros ficaram muito tristes 
e foram contar ao senhor tudo o que 
havia sucedido.

Então, o senhor mandou-o chamar e 
disse: ‘Servo mau, perdoei-te, porque 
me pediste. Não devias, também tu, 
compadecer-te do teu companheiro, 
como eu tive compaixão de ti?’ E o 
senhor, indignado, entregou-o aos 
verdugos, até que pagasse tudo o 
que lhe devia. Assim procederá con-
vosco meu Pai celeste, se cada um de 
vós não perdoar a seu irmão de todo 
o coração».

5.1 Comentário 
Em Mt 18 aperfeiçoamos a contabili-
dade diante de Jesus: “quantas vezes 
devemos perdoar?” Resposta “70X7”, 
isto é, sempre. A lógica de Deus é 
perdoar e usar de misericórdia para 
com o irmão, sem fronteiras, sem 
reservas, sem limites, apontando 
para uma nova sociedade de amor. 
“Imaginamo-nos diferentes para – su-
postamente – nos colocarmos fora da 
órbita de Deus; enclausuramo-nos no 
mundo que construímos para dizer, a 
seguir, que Deus nos voltou as costas; 
falsos donos do mundo, da natureza, 
rompemos a harmonia do universo e 
baralhamos e pervertemos a convi-
vência social” (D. Plínio Alves). ”Todo o 
homem é meu irmão” e digno de todo 
o perdão. A parábola de Jesus des-
creve dramaticamente a situação do 
perdão. Se o trabalhador conseguiu 
todo o perdão da sua grande dívida 
com o seu patrão, como pode deixar 
de perdoar ao colega uma magra 
quantia? Vivemos numa sociedade 
perita na exigência dos seus direitos 
e hábil em esquecer os seus deveres. 
Perdoar é um ato de fé e uma abertu-
ra às perspetivas de futuro. 



6. medItação
 O fundamento do perdão está em viver para o Senhor. “Se o cristão estiver 
centrado em si mesmo, jamais será capaz de perdoar. Então deverá conver-
ter-se ao Senhor, no qual põe o sentido de toda a sua vida. A partir daí, morrer 
para si próprio e abrir-se integralmente ao Senhor são condições para mais 
facilmente chegar ao esquecimento de si próprio e ao perdão dos outros, 
ainda que as ofensas sejam grandes. O perdão vivido assim é fonte de uma 
alegria intensa” (Feytor Pinto).

7. oração
Senhor, trago-Te, hoje, uma música nova, harmoniosa, cuja melodia me recor-
da a fina flor de matriz cristã. Trago-Te aqueles e aquelas para quem o pedir 
perdão é um drama, mas também os que vivem a ascese de aceitar perdoar, 
de ultrapassar a iniquidade. Senhora das Dores, Senhor da misericórdia, 
desafiai os cristãos a irem sem medo levar o tempo novo da reconciliação, a 
esquecerem-se de si próprios para que o outro seja libertado e haja festa de 
louvor e ação de graças para Ti. Ámen.

8. ContempLação
Deus, perto ou longe, sempre te aponta o futuro.

O vento do Espírito enfuna tuas velas, gera em ti uma nova vida.
O cristão sempre constrói novas pontes.

Canta a alegria do despertar das auroras róseas, matinais.
Preenche o tempo de longos silêncios com encontros de paz e perdão.

Perdão linha de infinito

Não limites o perdão ao espaço e ao tempo,
Não escrevas romances a enganar o amor.

Corre pelas searas lourejantes ao vento,
Deixa que o perdão cresça como a flor.

Canta, dá gratuitamente o teu abraço,
O bom Deus te livrará do teu fracasso,

Há muito Ele esqueceu tua divisão.
Louva Seu nome santo, tua salvação.

E quando a noite chegar
E em ti renascer o fogo do amor,

Outra vida com o lume das estrelas virá,
Nova luz de Páscoa em ti brilhará. 

J. Rocha Monteiro in “Canto de Sião”


