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1. Introdução

Celebramos, hoje, o Dia Mundial das 
Missões, com o tema “A Missão na fé 
cristã” e que enviaremos com a Lec-
tio. Neste Domingo perguntamo-nos: 
qual a relação que há entre Deus e 
o Mundo, ou seja, como convivem 
religião e política. Diz o Papa Francis-
co: “O Estado laico é uma coisa sã. 
Jesus disse-o: é preciso dar a César o 
que é de César e a Deus o que é de 
Deus. Somos todos iguais diante de 
Deus.” Mas laicidade não é laicismo. 
Neste, constrói-se “um imaginário 

coletivo no qual as religiões são vistas 
como uma subcultura”. É necessário 
“elevar” um pouco o nível da laicida-
de mediante “a abertura à transcen-
dência” (diálogos do Papa Francisco 
e de Dominique Wolton: Politique et 
société, Anselmo Borges). O homem 
deve acolher Deus em toda a sua 
radicalidade. Ação e contemplação 
devem acompanhar a vida do cristão. 
De outra forma, o cristianismo não 
passa de um assunto de cabeceira. 

2. LeItura I – Is 45,1.4-6
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungi-
do, a quem tomou pela mão direita,
para subjugar diante dele as nações e 
fazer cair as armas da cintura dos reis,
para abrir as portas à sua frente, sem 
que nenhuma lhe seja fechada: «Por 
causa de Jacob, meu servo, e de 
Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo 
teu nome e te dei um título glorioso, 
quando ainda não Me conhecias. Eu 
sou o Senhor e não há outro; fora de 
Mim não há Deus.
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Eu te cingi, quando ainda não Me 
conhecias, para que se saiba, do 
Oriente ao Ocidente, que fora de Mim 
não há outro. Eu sou o Senhor e mais 
ninguém».

2.1 Comentário
Há muito que os judeus tinham sido 
deportados para a Babilónia. Nesta 
passagem do Livro da Consolação 
do Deutero-Isaías, aparece-nos uma 
leitura dos acontecimentos que nos 
mostra como Deus se serviu de Ciro 
para resgatar o Seu povo no ano de 
538 a. C. Apesar de ser pagão, conduz 
os israelitas à libertação, à felicidade 
no regresso à sua terra. Ciro apare-
ce como um astro resplandecente 
onde brilham as suas qualidades de 
conquistador, salvador, amigo dos 
humildes. Cumpre rigorosamente o 
projeto providencial de Deus, a ponto 
de o considerarem imagem do “Mes-
sias”, “Ungido do Senhor”.  

3. saLmo 95 (96)
Este Salmo 95 realça Deus como 
rei, como criador e juiz. “Cantai um 
cântico novo”, “foi o senhor quem 
fez a terra”, “governa os povos com 
equidade”. Esta é a alegre notícia que 
deve correr em todo o universo. 

4. LeItura II – 1 tes 1,1-5b

Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos 
Tessalonicenses, que está em Deus 
Pai e no Senhor Jesus Cristo: A graça 
e a paz estejam convosco. Damos 
continuamente graças a Deus por 
todos vós, ao fazermos menção de 
vós nas nossas orações. Recordamos 
a atividade da vossa fé, o esforço da 
vossa caridade e a firmeza da vossa 
esperança em Nosso Senhor Jesus 
Cristo, na presença de Deus, nosso 
Pai. Nós sabemos, irmãos amados 
por Deus, como fostes escolhidos. O 
nosso Evangelho não vos foi pregado 
somente com palavras, mas também 
com obras poderosas, com a ação do 
Espírito Santo.

4.1 Comentário 
Durante cinco domingos, a partir de 
hoje, iremos ler a carta de S. Paulo 
aos Tessalonicenses. Tessalónica, por-
to de mar, repleta de vícios, aí estava 
a primavera com as suas promessas 
de vida nova, numa comunidade 
modelo que escuta Paulo. É pregado 
o Evangelho com “palavras e obras 
poderosas”. Escreve-se uma nova 
história dum povo generoso, com 
desejo de uma vida plena. Testemu-
nha Paulo: “Recordamos a vossa fé, 
caridade e esperança”.



Eis o retrato vivo de uma comunida-
de com vida interior, a viver sob os 
prodígios do Espírito de Deus. 

5. evangeLho – mt 22,15-21
Naquele tempo, os fariseus reuni-
ram-se para deliberar sobre a ma-
neira de surpreender Jesus no que 
dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos 
seus discípulos, juntamente com os 
herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, 
sabemos que és sincero e que ensi-
nas, segundo a verdade, o caminho 
de Deus, sem Te deixares influenciar 
por ninguém, pois não fazes aceção 
de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É 
lícito ou não pagar tributo a César?». 
Jesus, conhecendo a sua malícia, res-
pondeu: «Porque Me tentais, hipócri-
tas? Mostrai-me a moeda do tributo». 
Eles apresentaram-Lhe um denário, 
e Jesus perguntou: «De quem é 
esta imagem e esta inscrição?». Eles 
responderam: «De César». Disse-lhes 
Jesus: «Então, dai a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus».

5.1. Comentário 
Jesus enfrentou os problemas reais 
do seu país. Sente que faz parte de 
uma sociedade. Questiona-se como 
colocar-se em relação a todas as 
horas da vida. Mas, bem vistas as 
coisas, o homem não está separado 
da realidade humana. A pergunta 
posta pelos fariseus era embaraço-
sa. Jesus passava por subversivo se 
denunciasse a autoridade romana, 
ao não querer pagar. Se fosse favorá-
vel ao pagamento teria as antipatias 
do povo. A religião condiciona as 

escolhas do homem mas o cristão 
não deixa de ser cidadão do mundo. 
Jesus não diz para dar à Igreja mas 
para restituir a Deus. Não deixemos a 
vida passar por nós mas sejamos nós 
a marcar-lhe o rumo com os valores 
da verdade, da liberdade, da esperan-
ça, uma mão cheia de projetos daqui 
e do mais além. 

6. medItação

Obrigado, montanha, por me teres 
dado lições de vida: porque, cansan-
do-me aprendi a saborear o repouso; 
porque suando aprendi a apreciar 
um gole de água fresca; porque can-
sado parei e pude admirar a beleza 
de uma flor e respirar a simplicidade; 
porque estou mergulhado no teu 
silêncio vi-me ao espelho e - assusta-
do – admiti a minha necessidade de 
verdade e de amor; porque sofrendo, 
saboreei a alegria da vida e percebi 
que as coisas verdadeiras, aquelas 
que conduzem à felicidade, só se 
obtêm com esforço. Battistino Bonali



7. oração

Senhor, que neste Dia Mundial das Missões, possa “concentrar-me, também 
este ano, na pessoa de Jesus, «o primeiro e maior evangelizador» (Paulo VI, 
Exort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que incessantemente me envia a anunciar o 
Evangelho do amor de Deus Pai, com a força do Espírito Santo”. Ámen.

8. ContempLação

“No princípio, Deus criou os céus e a terra.”
              Gn 1,1

De Deus é a terra e tudo o que ela contém.
De Deus é o homem.

A César pertencem as coisas, a Deus a pessoa,
Com toda a sua dignidade, grandeza, consciência e coração;

Cada um de nós passa pelo mundo como uma moeda de ouro
Que traz em si a inscrição e a imagem divina.

Deus criou o homem dominador da terra

Cantai à minha criação numa só voz:
Peixes do mar, aves do céu, animais do campo,

Ervas com semente, árvores de fruto
Todo o meu sonho é para vós.

Espírito de Deus, dos meus caminhos,
Anjos e santos, do céu coroinhas, 
Cantai, louvai a Deus no sexto dia,

Descansai nas eternas Aleluias. 
                                                 Gn 1,26-31

                                                     
 “A minha alma glorifica o Senhor
E o meu espírito exulta de alegria

Em Deus, meu Salvador”. 
                                    lc1, 46-47
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