
1. Introdução

Se entras num bosque arborizado 
com uma infinidade de árvores, 
como irás descobrir o tronco mais 
belo, o mais atraente para fazeres 
dele uma obra de arte? Assim aconte-
cia no tempo de Jesus em que havia 
uma lista de 613 mandamentos feita 
pelos doutores da lei, baseados no 
estudo que faziam da Bíblia. Hoje, 
porém, escutamos a voz de Jesus 
que nos diz: “Se conhecesses o dom 
Deus”. No centro da vida cristã está 
o amor, o dom. Narra-o Jesus. Amar 

o mundo, amar o homem de hoje é 
levar-lhe a salvação. A primeira leitura 
fundada na lei de Moisés apresenta-
-nos os órfãos, as viúvas, os estrangei-
ros, e os pobres. Jesus define o Amor 
a Deus e ao próximo como o essen-
cial da Lei. Cristão é aquele que faz 
da sua vida uma partilha, um serviço, 
uma entrega. 

2. LeItura I – ex 22,20-26
Eis o que diz o Senhor: «Não prejudi-
carás o estrangeiro, nem o oprimirás, 
porque vós próprios fostes estran-
geiros na terra do Egipto. Não mal-
tratarás a viúva nem o órfão. Se lhes 
fizeres algum mal e eles clamarem 
por Mim, escutarei o seu clamor; infla-
mar-se-á a minha indignação e matar-
-vos-ei ao fio da espada. As vossas 
mulheres ficarão viúvas, e órfãos os 
vossos filhos. Se emprestares dinhei-
ro a alguém do meu povo, ao pobre 
que vive junto de ti, não procederás 
com ele como um usurário, sobrecar-
regando-o com juros.

© Photo by veeterzy on UnsPlash

XXX Domingo - Tempo Comum

Ano A - 2017

Homilias Meditadas

Lectio Divina para a Família Salesiana

P. J. Rocha Monteiro, sdb

rocha@salesianos.pt          www.adma.salesianos.pt



Se receberes como penhor a capa do 
teu próximo, terás de lha devolver até 
ao pôr do sol, pois é tudo o que ele 
tem para se cobrir, é o vestuário com 
que cobre o seu corpo. Com que dor-
miria ele? Se ele Me invocar, escutá-
-lo-ei, porque sou misericordioso». 

2.1 Comentário
O Antigo Testamento insiste no amor 
ao próximo. Manifesta uma grande 
preocupação pelas relações sociais 
harmoniosas e generosas. Deus 
faz-se garante da situação do pobre, 
sempre privilegiado. É o seu defensor. 
Usa para com ele de misericórdia. 
No Deuteronómio, constam mais de 
seiscentas regras que os israelitas ti-
nham de cumprir para serem fiéis ao 
Senhor. Jesus diz claramente que não 
vem revogar a Lei, antes completá-la. 
Mais tarde, João, no seu Evangelho, 
reduz tudo ao mandamento do amor, 
um mandamento novo (Jo13,34) 
naquela frase de Jesus: «Dou-vos um 
mandamento novo, que vos ameis 
uns aos outros como Eu próprio vos 
amei» (Jo 13,34). A partir daqui há um 
só mandamento, o mandamento do 
amor.

3. SaLmo 17 (18)
A beleza deste Salmo faz-nos entrar 
numa teofania, tamanha a riqueza 
que nos vem pela glória, pela ternura 
de Deus para com o homem, pela 
súplica num rosário de imagens e 
símbolos: “Eu Vos amo, Senhor, minha 
força, minha fortaleza, meu refúgio 
e meu libertador. Meu Deus, auxílio 
em que ponho a minha confiança, 
meu protetor, minha defesa e meu 
salvador”.

4. LeItura II – 1 teS 1,5c-10
Irmãos: Vós sabeis como procede-
mos no meio de vós, para vosso bem. 
Tornastes-vos imitadores nossos e 
do Senhor, recebendo a palavra no 
meio de muitas tribulações, com a 
alegria do Espírito Santo; e assim 
vos tornastes exemplo para todos 
os crentes da Macedónia e da Acaia. 
Porque, partindo de vós, a palavra de 
Deus ressoou não só na Macedónia 
e na Acaia, mas em toda a parte se di-
vulgou a vossa fé em Deus, de modo 
que não precisamos de falar sobre 
ela. De facto, são eles próprios que 
relatam o acolhimento que tivemos 
junto de vós e como dos ídolos vos 
convertestes a Deus, para servir ao 
Deus vivo e verdadeiro e esperar dos 
Céus o seu Filho, a quem ressuscitou 
dos mortos: Jesus, que nos livrará da 
ira que há de vir.

4.1 Comentário 
S. Paulo apresenta-nos o exemplo vivo 
do testemunho da comunidade cristã 
de Tessalónica. Os cristãos de Tessa-
lónica são oriundos do paganismo. 
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Estamos na Primavera/Verão do ano 
50/51. Paulo elogia os seus irmãos 
de Tessalónica pelos maravilhosos 
frutos que deram ao tornarem-se 
“exemplo para todos os crentes da 
Macedónia e da Acaia”. Esta jovem 
igreja tornou-se modelo. A conversão 
é o fruto do Evangelho acolhido no 
início e interiorizado dia após dia. 
Paulo, feliz e confortado, escreveu 
aos tessalonicenses animando-os a 
prosseguir no caminho da fidelidade 
a Jesus e ao Evangelho. 

5. evangeLho 
mt 22,34-40

Naquele tempo, os fariseus, ouvindo 
dizer que Jesus tinha feito calar os 
saduceus, reuniram-se em grupo, e 
um doutor da Lei perguntou a Jesus, 
para O experimentar: «Mestre, qual é 
o maior mandamento da Lei?». Jesus 
respondeu: «Amarás o Senhor, teu 
Deus, com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todo o teu 
espírito’. Este é o maior e o primeiro 
mandamento. O segundo, porém, 
é semelhante a este: ‘Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo’. Nestes 
dois mandamentos se resumem toda 
a Lei e os Profetas». 

5.1 Comentário 
Muitos pensam que serão mais 
felizes quando o seu estatuto social 
chamar a atenção, quando possuí-
rem muitas coisas, quando tudo o 
que os rodeia der sinais de riqueza, 
quando o seu nome percorrer uma 
plateia e arranque palmas à sua volta, 
quando o seu Deus for o ter e o saber. 

Nenhum amor desses pode saciar o 
coração dos humanos. Pelo contrá-
rio, só o amor limpo, belo, sensível o 
poderá conseguir. O nosso coração 
foi feito por Deus para alcançar a 
sua plenitude no amor a Deus e 
aos irmãos. Diz Paulo na carta aos 
Filipenses: “Alegrai-vos sempre no 
Senhor! Repito, alegrai-vos!” (Fl 4,4). A 
alegria do discípulo é antídoto frente 
a um mundo aterrorizado pelo futuro 
e oprimido pela violência e pelo 
ódio. Ensina Santa Teresa: “Quando 
é perfeito, o amor tem esta força: 
leva-nos a esquecer o nosso próprio 
contentamento para contentar Aque-
le a quem amamos”. “As alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angús-
tias dos homens de hoje, sobretudo 
dos pobres e de todos aqueles que 
sofrem, são também as alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angús-
tias dos discípulos de Cristo (…) A igre-
ja não hesita agora em dirigir a sua 
palavra, não já apenas aos filhos da 
Igreja e a quantos invocam o nome 
de Cristo, mas a todos os homens 
(GS,1-2). 

© Photo by sam Wheeler on UnsPlash



6. medItação 
Na Eucaristia nós contemplamos o Sacramento desta síntese viva da lei: Cris-
to entrega-nos em si mesmo a plena realização do amor a Deus e do amor 
aos irmãos. Ele comunica-nos este Seu amor quando nos alimentamos do Seu 
Corpo e do Seu Sangue. Realiza-se em nós quanto escreve S. Paulo aos Tessa-
lonicenses : «convertestes-vos dos ídolos de Deus, para servirdes o Deus vivo e 
verdadeiro»  (1 Ts 1, 9). “Esta conversão é o princípio do caminho de santidade 
que o cristão está chamado a realizar na sua existência. Para ele é suficiente o 
amor de Deus, que experimenta no serviço humilde e abnegado do próximo, 
sobretudo de quantos não são capazes de retribuir”. (…) Bento XVI, 23 de Outu-
bro de 2005. 

7. oração
Como é bela, Senhor, a Palavra deste dia: amar a Deus e amar o irmão. Fazem 
uma simbiose perfeita. Amar a Deus significa fazer de Ti o tudo da nossa exis-
tência, dar um sentido absoluto à nossa vida, deixar que Tu colhas os frutos da 
nossa árvore da vida, devolvendo-Te os frutos da nossa existência. É encontrar-
-Te. Mas para que isto não seja teoria, colocas a segunda parte: “Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo”, dedicar-te-ás a amar o irmão. Uma pergunta para 
o fim do dia: hoje amei? 

8. contempLação
“Se tu soubesses o Dom de Deus…” – respondeu Jesus à Samaritana.

Se tu soubesses discernir o amor que te chega do rosto do Pai.
Se tu conhecesses esta luz que te conduz e te ama, saberias o que é o amor.

“Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz:
onde houver ódio, que eu leve o amor;

onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
onde houver discórdia, que eu leve a união;

onde houver dúvida, que eu leve a fé;
onde houver erro, que eu leve a verdade;

onde houver desespero, que eu leve a esperança;
onde houver tristeza, que eu leve a alegria;

onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado;
compreender que ser compreendido; amar que ser amado.

Pois é dando que se recebe; é perdoando que se é perdoado;
e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna.”

São Francisco de Assis
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