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1. Introdução 
O centro da Palavra de Deus des-
te Domingo é o chamamento do 
Senhor a todos os homens. A imensa 
bondade de Deus e a sua miseri-
córdia está do lado do homem em 
quem aposta loucamente. Não há 
excluídos. Vemo-lo em Isaías com a 
imagem do banquete de manjares 
suculentos, fonte de júbilo, de alegria 
e de esperança, como no banquete 
da última ceia. No Evangelho a con-
vocatória é alargada, mesmo quando 
os servos a rejeitam. Depois dum 
gesto de tamanho amor, o homem 
não pode dizer não aos convites de 

Deus. Na Carta aos Filipenses, Paulo 
coloca Jesus Cristo no centro da sua 
vida: «Tudo posso n’Aquele que me 
dá força» (Fl 4,13).

2. LeItura I – Is 25,6-10a

Sobre este monte, o Senhor do 
Universo há de preparar para todos 
os povos um banquete de manjares 
suculentos, um banquete de vinhos 
deliciosos: comida de boa gordura, 
vinhos puríssimos. Sobre este monte, 
há de tirar o véu que cobria todos 
os povos, o pano que envolvia todas 
as nações; destruirá a morte para 
sempre. O Senhor Deus enxugará as 
lágrimas de todas as faces e fará de-
saparecer da terra inteira o opróbrio 
que pesa sobre o seu povo. Porque 
o Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: 
«Eis o nosso Deus, de quem espe-
rávamos a salvação; é o Senhor, em 
quem pusemos a nossa confiança. 
Alegremo-nos e rejubilemos, porque 
nos salvou. A mão do Senhor pousa-
rá sobre este monte».  



2.1 Comentário
A primeira ação, numa belíssima ima-
gem, é a festa à volta do banquete. 
Trata-se de um acontecimento muito 
comum no Antigo Testamento. Con-
siste em “manjares suculentos (igua-
rias finas, carnes) e vinhos deliciosos”. 
Fala-se não de uma morte física mas 
moral: pecado, fracasso, dor, castigo. 
Três imagens que traduzem o final 
da humilhação e o início da felicida-
de: “tirar o véu” (como costumavam 
colocar aos condenados), retirar “o 
pano” e “destruir a morte”. Derrota-
dos o castigo e a morte, na sua vez 
celebrar-se-ão os tempos messiâni-
cos com música e danças: “O Senhor 
preparará um banquete e enxugará 
as lágrimas de todas as faces”. É a 
garantia da salvação. É o suporte da 
nossa fé.   

3. saLmo 22 (23)
Esta Salmo 22 é um modelo de uma 
belíssima oração de interiorização 
que expressa uma profunda espiri-
tualidade. É um modelo de resposta 
à Palavra de Deus com o tratamento  

de “eu-Vós”. “O Senhor é meu pas-
tor: nada me falta”. “Ele me guia”. “A 
bondade e a graça hão de acompa-
nhar-me todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor para 
todo o sempre”. O Salmista põe em 
Deus toda a confiança. 

4. LeItura II 
FILIp 4,12-14.19-20

Irmãos: Sei viver na pobreza e sei vi-
ver na abundância. Em todo o tempo 
e em todas as circunstâncias, tenho 
aprendido a ter fartura e a passar 
fome, a viver desafogadamente e a 
padecer necessidade. Tudo posso 
n’Aquele que me conforta. No entan-
to, fizestes bem em tomar parte na 
minha aflição. O meu Deus proverá 
com abundância a todas as vossas 
necessidades, segundo a sua riqueza 
e magnificência, em Cristo Jesus. Gló-
ria a Deus, nosso Pai, pelos séculos 
dos séculos. Ámen.

4.1 Comentário 
Com esta leitura Paulo termina a 
carta aos Filipenses, descrevendo o 
comportamento exemplar da comu-
nidade de Filipos, a mais antiga da Eu-
ropa, louvando o ambiente fraterno e 
generoso que nela se vive. O centro 
da leitura está na frase “ tudo posso 
n’Aquele que me conforta” que embe-
leza e centraliza o seu pensamento. 
Por um lado “conforta-o” e por outro 
lado, “dá-lhe coragem”. Paulo não 
deixa de se alegrar e agradecer as 
generosas dádivas da comunidade, 
embora lhes diga que está habituado 
a “viver na riqueza e na privação”.



Paulo atribui a generosidade destas 
ofertas ao ambiente apostólico de 
caridade fraterna que se vive na 
comunidade de Filipos e que muito o 
alegra. 

5. evangeLho – mt 22,1-14
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de 
novo aos príncipes dos sacerdotes 
e aos anciãos do povo e, falando em 
parábolas, disse-lhes: «O reino dos 
Céus pode comparar-se a um rei 
que preparou um banquete nupcial 
para o seu filho. Mandou os servos 
chamar os convidados para as bodas, 
mas eles não quiseram vir. Mandou 
ainda outros servos, ordenando-lhes: 
‘Dizei aos convidados: Preparei o meu 
banquete, os bois e os cevados foram 
abatidos, tudo está pronto. Vinde às 
bodas’. Mas eles, sem fazerem caso, 
foram um para o seu campo e outro 
para o seu negócio; os outros apo-
deraram-se dos servos, trataram-nos 
mal e mataram-nos. O rei ficou muito 
indignado e enviou os seus exércitos, 
que acabaram com aqueles assas-
sinos e incendiaram a cidade. Disse 
então aos servos: ‘O banquete está 
pronto, mas os convidados não eram 
dignos. Ide às encruzilhadas dos cami-
nhos e convidai para as bodas todos 
os que encontrardes’. Então os servos, 
saindo pelos caminhos, reuniram 
todos os que encontraram, maus e 
bons. E a sala do banquete encheu-se 
de convidados. O rei, quando entrou 
para ver os convidados, viu um ho-
mem que não estava vestido com o 
traje nupcial. E disse-lhe: ‘Amigo, como 
entraste aqui sem o traje nupcial?’. 

Mas ele ficou calado. O rei disse então 
aos servos: ‘Amarrai-lhe os pés e as 
mãos e lançai-o às trevas exteriores; 
aí haverá choro e ranger de dentes’. 
Na verdade, muitos são os chamados, 
mas poucos os escolhidos».

5.1 Comentário 
Mateus junta aqui duas parábolas 
diferentes: a dos convidados para 
o banquete e a daquele que não 
vestia a veste nupcial. Põe ao rubro 
o convite insistente pelo qual Deus 
quer salvar o homem. Mas o homem 
está muito ocupado, fascinado pelos 
valores intramundanos. A nova lin-
guagem da internet, com mensagens 
e “likes”, os negócios e os espetáculos, 
ocupam-lhe todo o tempo. O projeto 
de Deus passa a ter um valor relativo 
pelo que o homem (sem veste nup-
cial), não se prepara para o encontro. 
Recordo o livro do Apocalipse: “che-
garam as núpcias do Cordeiro, a Sua 
esposa já está preparada” (Ap18,7). 
Jesus apresenta o seu banquete 
como símbolo da universalidade do 
Seu Reino. Aqui chegarão santos e pe-
cadores, pobres e aleijados. Esta, sim, 
será a festa messiânica e escatológica.



6. medItação

“Vinde à festa, ao meu banquete”. É o título dum canto que poderia ser o título 
da Palavra de Deus deste Domingo. Deus começa sempre por oferecer. Quan-
do nascemos somos recebidos com lágrimas que logo se transformam em 
alegria. É a festa da vida, da beleza de novos caminhos, duma humanidade que 
ficou mais rica com o nosso nascimento. É o primeiro encontro com o Deus 
da vida do nosso respirar, da festa gestual que inventamos como provocação 
e afirmação diante da nossa mãe e dos que nos rodeiam. E Deus disse a cada 
um de nós: “quero que vivas”. Esta é a Sua festa. Um dia, tornarei a minha festa 
definitiva n’Ele.  

7. oração

Pai Santo, acrescenta nomes à lista dos meus convidados. Que eu Te veja, Se-
nhor, como o Deus do pão e da festa, do sonho e da vida. Que na minha oração 
possam entrar os surdos e os cegos, os coxos e os paralíticos. Eu sei Senhor 
que a tua ambição é acolher. Como o pagão do Evangelho também eu “não 
sou digno de que entres em minha casa”. Mas, não faças caso. Entra, Senhor. Se 
soubesses como eu Te espero!...

8. ContempLação

Vinde, povos do universo, ao banquete festivo do meu Deus, 
Desconcertante para os que não compareceram.

Vinde, sentai-vos à mesa preparada para todos.

Indeciso diante de tantos convites, 
Ajuda-me, meu Deus, 

A vestir a veste da verdade, da justiça e da paz.

Possa eu acolher o Teu convite, 
Sentar-me ao banquete do Teu Reino,

Escutar o Teu convite celestial: 

“Vinde à festa ao meu banquete,
Comei meu pão, bebei meu vinho.

O meu amor não é amado. 

O que tenho e o que amo é para vós”. 


