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1. Introdução

Neste Domingo temos diante de nós 
as dinâmicas da relação com aqueles 
que vão connosco na vida. Vamos ler 
a primeira parte de Mt18. Todo o capí-
tulo é chamado “discurso eclesial de 
S. Mateus”. É um texto que nos leva a 
entender a correção fraterna dentro 
da comunidade. Como no sermão 
da montanha, também aqui somos 
convidados a curar-nos, primeiro a 
nós mesmos, e depois o nosso irmão. 
Somos “sentinelas na casa de Israel”, 
diz-nos Ezequiel. Na segunda leitura 
S. Paulo diz-nos que devemos ao 
irmão o amor. Quem não cumpre “o 
amor mútuo” contrai uma dívida para 
com o seu irmão. 

2. LeItura I – ez 33,7-9
Eis o que diz o Senhor: «Filho do ho-
mem, coloquei-te como sentinela na 
casa de Israel. Quando ouvires a pala-
vra da minha boca, deves avisá-los da 
minha parte. Sempre que Eu disser 

ao ímpio: ‘Ímpio, hás de morrer’, e tu 
não falares ao ímpio para o afastar 
do seu caminho, o ímpio morrerá 
por causa da sua iniquidade, mas Eu 
pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, 
porém, avisares o ímpio, para que se 
converta do seu caminho, e ele não 
se converter, morrerá nos seus peca-
dos, mas tu salvarás a tua vida».



2.1 Comentário
Ezequiel é avisado pelo Senhor para 
estar em sintonia com Ele. Javé é o 
seu Wi-Fi. O homem recebe o eco 
da Palavra de Deus. A boa notícia 
da fraqueza humana é ter relações 
de confiança, é saber que temos ao 
nosso lado uma promessa de Deus, 
cheia de fecundidade. Mas a vocação 
de Ezequiel vai mais além. Se o teu 
irmão (ímpio) se perde, Deus pede-te 
contas. Conclusão: a nossa vocação 
para o ministério cristão brota duma 
experiência que envolve todo o nos-
so ser, não permite espaços de aliena-
ção e abandono. Somos reveladores 
da Palavra tanto dentro de nós como 
no meio de nós.

3. SaLmo 94 (95)
Este Salmo 94 descreve-nos o povo 
que vai caminhando em direção a 
Jerusalém, a terra do pão, da fertili-
dade, do repouso, da contemplação 
de Deus. Trata-se dum tempo único 
para celebrar a salvação na alegria, 
na festa, na ação de graças. Por isso, o 
salmista descreve-o como um tempo 
único: “Se hoje ouvirdes a voz do 
Senhor, não fecheis os vossos cora-
ções”.

4.LeItura II – rom 13,8-10
Irmãos: Não devais a ninguém coisa 
alguma, a não ser o amor de uns 
para com os outros, pois, quem ama 
o próximo, cumpre a lei. De facto, os 
mandamentos que dizem: «Não co-
meterás adultério, não matarás, não 
furtarás, não cobiçarás», e todos os 

outros mandamentos, resumem-se 
nestas palavras: «Amarás ao próximo 
como a ti mesmo». A caridade não 
faz mal ao próximo. A caridade é o 
pleno cumprimento da lei.

4.1 Comentário
A relação humana é uma relação 
de amor. S. Paulo não se cansa de o 
repetir. Ser cristão não é o escutar pa-
lavras bíblicas, trazer cruzes ao peito 
ou viajar até aos santuários, ser fiel 
aos rituais que a igreja nos propõe. 
Ser cristão é ser Cristo, praticar a pro-
ximidade com Deus e com o irmão, 
viver na contemplação e na festa 
do dia-a-dia. É dar-se conta em cada 
gesto, em cada palavra, da fecundida-
de da nossa fé e do nosso amor. Em 
cada passo que dou quando sirvo o 
meu irmão, brota o louvor, a ação de 
graças e a glória a Deus. É “comungar 
o irmão” nesse gesto de Jesus: “Eu 
sou para ti”. O “amar o irmão” transfor-
ma-se numa experiência religiosa.



5. evangeLho – mt 18,15-20
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Se o teu irmão te ofender,
vai ter com ele e repreende-o a sós. 
Se te escutar, terás ganho o teu ir-
mão. Se não te escutar, toma contigo 
mais uma ou duas pessoas, para que 
toda a questão fique resolvida pela 
palavra de duas ou três testemunhas. 
Mas se ele não lhes der ouvidos, co-
munica o caso à Igreja; e se também 
não der ouvidos à Igreja, considera-o 
como um pagão ou um publicano. 
Em verdade vos digo: Tudo o que 
ligardes na terra será ligado no Céu; e 
tudo o que desligardes na terra será 
desligado no Céu. Digo-vos ainda: Se 
dois de vós se unirem na terra para 
pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á 
concedida por meu Pai que está nos 
Céus. Na verdade, onde estão dois 
ou três reunidos em meu nome, Eu 
estou no meio deles».

5.1 Comentário 
O Evangelho de hoje ajuda-nos a 
compreender a nossa responsabilida-
de em ajudar o irmão a melhorar no 
seu comportamento. S. Mateus desce 
ao pormenor ao falar-nos da pedago-
gia que devemos usar na correção 
do irmão. Deves “corrigi-lo a sós, com 
uma ou duas pessoas ou comuni-
cando à igreja”. Se nada conseguiste 
“considera-o como um pagão ou 
publicano”, deixa-o entregue a si mes-
mo. Na verdade a correção fraterna 
tem alguns pontos de apoio muito 
humanos mas muito importantes: 
a paciência, a serenidade, a paz, o 
diálogo, a misericórdia. Deus pede-
-nos para sermos sentinelas, profetas 
do seu reino, semeadores da verdade 
e da justiça. O diálogo e a comunhão 
constituem a melhor espera para a 
reconciliação, para o amor.

6. medItação

Em março de 1947, o beduíno 
Muhammed ed-Dib, da tribo dos pas-
tores beduínos Taamreh, descobriu 
nas onze grutas situadas junto do 
mar Morto os célebres manuscritos 
da comunidade essénia de Qumran, 
que ali tinha vivido entre os séculos II 
a. C. e I d. C. A partir do seu conteúdo, 
um desses manuscritos acabou por 
receber o título de Regra da Comuni-
dade ou Manual de Disciplina. (…) Um 
dos capítulos desta Regra é dedicado 
à correção fraterna, e diz assim: «Cor-
rijam-se mutuamente com verdade, 
humildade e bondade. Ninguém fale 
ao seu irmão com ira, resmungando 
e com maldade, mas advirta-o no 



mesmo dia em que comete a falta, para não carregar ele mesmo com a culpa. 
Ninguém advirta o seu próximo diante de todos, se primeiro não o fez perante 
algumas testemunhas» (V,24-26; VI, 1) (Dom António Couto).

7. oração

Ó Deus, meu irmão e meu amigo, meu Pai providente, fonte perene da graça 
abundante, para mim e para os irmãos e irmãs, que vão a meu lado na vida. 
Derrama a Tua energia sagrada sobre todos nós. Rega as nossas relações, 
os nossos outonos da vida, com a Tua chuva fresca. As nossas comunidades 
serão aradas como os campos na primavera e darão frutos abundantes de 
afetos e proximidade em vez do poder e do prestígio que separa. Esvazia-nos 
de quimeras mundanas para que possamos pastorear o rebanho que nos 
confiaste. Ámen.

8. ContempLação

Quando dois ou três se olham com piedade e verdade,
Deus está aí.

Quando o amigo paga ao amigo a dívida do afeto recíproco,
Deus está aí.

 (A esperança que nasce da Palavra)

“Irmão” Palavra Sagrada

Aurora matinal de longos raios dourados,
Salpicada de gotas de orvalho.

És caminho perfeito,
És peugada de virtude.

Escuta-me, mar, de ondas alterosas,
Atende lamentos marinhos

De irmãos há muito desavindos.
Ofereçam entre si, hoje, ramos de rosas.

E quando chegar a onda bíblica do amor,
Possam então celebrar a queda das fronteiras

Num abraço fraternal sem rancor
De espuma branca.

J. Rocha Monteiro in “Canto de Sião”


