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1. Introdução

Que belas as leituras deste Domingo. 
O Evangelho apresenta-nos uma 
oração com fé, o pedido da cana-
neia, uma pagã. Mostra-nos que a 
radicalidade do amor não cabe em 
hipérboles emocionais. Vem na con-
tinuação da primeira leitura de Isaías 
quando Deus, na sua generosidade, 
abre os braços aos estrangeiros que 
aderiram à Sua Palavra para O servir. 

A segunda leitura, no final da carta 
aos Romanos, Paulo trata do tema da 
conversão de seus irmãos hebreus. 
As leituras respondem a uma per-
gunta que, por vezes, fazemos a nós 
mesmos: o que espera Deus hoje de 
mim? Como concretizar o amor? 

2. LeItura I – Is 56,1.6-7
Eis o que diz o Senhor: «Respeitai 
o direito, praticai a justiça, porque a 
minha salvação está perto e a minha 
justiça não tardará a manifestar-
-se. Quanto aos estrangeiros que 
desejam unir-se ao Senhor para O 
servirem, para amarem o seu nome 
e serem seus servos, se guardarem o 
sábado, sem o profanarem, se forem 
fiéis à minha aliança, hei de condu-
zi-los ao meu santo monte, hei de 
enchê-los de alegria na minha casa 
de oração. Os seus holocaustos e 
os seus sacrifícios serão aceites no 
meu altar, porque a minha casa será 
chamada casa de oração para todos 
os povos».



2.1 Comentário
O povo de Deus chegou do exílio e 
com eles muitos estrangeiros num 
ambiente de exploração dos pobres 
e de cultos idolátricos. Qual a sorte 
destes? Deus acolhe-os na “sua casa 
de oração aberta a todos os povos”. 
É um tempo novo para a universa-
lidade da salvação. Pede-lhes duas 
condições: guardar o Sábado e ser 
fiéis à aliança. O primado do amor 
supera a atitude dos fariseus. 

3. saLmo 66 (67)
O Salmo 66 é um cântico de louvor a 
Deus e um convite a todos os povos 
para se unirem ao povo do Senhor. 
“Alegrem-se e exultem as nações”. 
“Os povos Vos louvem, ó Deus, todos 
os povos Vos louvem”. “Deus nos dê 
a sua bênção e chegue o seu temor 
aos confins da terra”. 

4. LeItura II – rom 11,13-
15.29-32

Irmãos: É a vós, os gentios, que eu 
falo: Enquanto eu for Apóstolo dos 
gentios, procurarei prestigiar o meu 

ministério a ver se provoco o ciúme 
dos homens da minha raça e sal-
vo alguns deles. Porque, se da sua 
rejeição resultou a reconciliação do 
mundo, o que será a sua reintegração 
senão uma ressurreição de entre os 
mortos? Porque os dons e o chama-
mento de Deus são irrevogáveis. Vós 
fostes outrora desobedientes a Deus 
e agora alcançastes misericórdia, 
devido à desobediência dos judeus. 
Assim também eles desobedeceram 
agora, devido à misericórdia que 
alcançastes, para que, por sua vez, 
também eles alcancem agora miseri-
córdia. Efetivamente, Deus encerrou 
a todos na desobediência, para usar 
de misericórdia para com todos.

4.1 Comentário
Paulo toma uma atitude diante da in-
credulidade de seus irmãos hebreus. 
Como a cananeia, não perde a espe-
rança de que seus irmãos venham 
a aceitar a oferta da misericórdia de 
Cristo, como já fez com os gentios. In-
siste abrindo a sua alma e dizendo a 
seus irmãos que Deus teve para com 
eles um amor especial para a sua 
salvação. Deus quer usar para com 



eles duma misericórdia ilimitada, a 
vida da graça. Eis o desígnio universal 
de Deus, um convite que faz a cada 
um de nós para abrir o nosso cora-
ção generoso no acolhimento aos 
irmãos e irmãs que coloca no nosso 
caminho. 

5. evangeLho – mt 15,21-28
Naquele tempo, Jesus retirou-Se para 
os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma 
mulher cananeia, vinda daqueles 
arredores, começou a gritar: «Senhor, 
Filho de David, tem compaixão de 
mim. Minha filha está cruelmente 
atormentada por um demónio».
Mas Jesus não lhe respondeu uma 
palavra. Os discípulos aproximaram-
-se e pediram-Lhe: «Atende-a, porque 
ela vem a gritar atrás de nós». Jesus 
respondeu: «Não fui enviado senão 
às ovelhas perdidas da casa de 
Israel». Mas a mulher veio prostrar-se 
diante d’Ele, dizendo: «Socorre-me, 
Senhor». Ele respondeu: «Não é justo 

que se tome o pão dos filhos para 
o lançar aos cachorrinhos». Mas ela 
replicou: «É verdade, Senhor; mas 
também os cachorrinhos comem 
das migalhas que caem da mesa de 
seus donos». Então Jesus respondeu-
-lhe: «Mulher, e grande a tua fé. Faça-
-se como desejas». E, a partir daquele 
momento, a sua filha ficou curada.

5.1 Comentário
“Por vezes julgamo-nos tão familiari-
zados com o Senhor que achamos 
ter o direito de que Ele nos atenda os 
caprichos e nos resolva os descuidos. 
(…) Quando não temos acesso ao 
infinito de Deus, é porque não senti-
mos uma infinita necessidade d’Ele. 
Precisamos de nos deixar surpreen-
der e de agradecer apaixonadamen-
te o requinte das pequenas coisas, 
a frescura da manhã e da beleza do 
poente, tanto a imensidade de uma 
galáxia como a magnificência de um 
átomo”. (Sementes de Evangelho). 



6. medItação  
A nossa reflexão leva-nos a uma abertura do cristianismo a todas as classes 
que são marginalizadas na sociedade de hoje, a todas as formas de indiferen-
ça, de escravatura social: emigrantes, turistas, desempregados, abandonados, 
regiões em guerra constante. O cristão é acolhedor dos dons de Deus, o se-
meador da Palavra do reino. Dá da sua gratuidade. À mulher do evangelho, a 
cananeia, bastou receber uma migalha de Jesus. O mesmo aconteceu com o 
óbolo da viúva ou a água viva da samaritana. O amor feito de migalhas chega 
para todos e a todos. O gosto pelo Evangelho está feito de coisas pequenas, 
insignificantes, coisas sem valor. 

7. oração
Senhor, que a minha oração seja humilde, cheia de fé e confiança, firme e 
abandonada à Tua vontade. Saiba dizer como Maria “faça-se em mim segun-
do a Tua Palavra”, o Teu desejo, o Teu querer. Que ela tenha para Ti o valor 
de uma migalha, a altura da montanha, a pureza do riacho que desce a serra 
cantando, o murmúrio da onda frágil no mar sereno. Não exijo que me digas 
“é grande a tua fé” mas que aceites a fragilidade do meu amor por Ti. 

8. ContempLação

“Mulher é grande a tua fé”

A fé muda o rosto do mundo, o coração dos homens.
A fé dá claridade ao nosso olhar para ver os pobres, os doentes e oprimidos.
A fé faz-nos entrar no coração de Deus e compreender a nossa interioridade.

O teu Cristo é judeu
E a tua democracia é grega.

A tua escrita é latina
E os teus números são árabes.

O teu carro é japonês
E o teu café é brasileiro.

O teu relógio é suíço
E o teu walkman é coreano.

A tua pizza é italiana
E a tua camisa é chinesa.
As tua férias são turcas,

Egípcias ou marroquinas.
Cidadão do mundo,

Não censures o teu vizinho
Por ser estrangeiro. 

Mural de Munique, Alemanha


