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1. Introdução

Nas leituras de hoje, a abertura aos 
valores do Evangelho invadem o ho-
mem, questionando-o, pedindo-lhe 
que se deixe guiar pela honradez e 

compromisso, pela natureza que o ro-
deia e dê valor ao outro homem, seu 
irmão. Pode ser que viva fechado em 
si, no seu grupo de amigos mas abra 
a janela do seu Eu e dê valor às coisas 
simples, ao silêncio, ao firmamento, 
à luz, à conversa das coisas banais e 
aprenda a dar a vida pelo seu irmão. 
Este é o chamamento que Deus lhe 
faz: ter um coração mais universal. 
Aqui está a surpresa de Deus que 
faz a sua aparição nas leituras que 
vamos ler.

O Evangelho refere-se à desmonta-
gem que Jesus elaborou para os es-
cribas e fariseus, burocratas da Bíblia. 
Este Evangelho vem preparado pelo 
profeta Malaquias (1.ª Leitura).

A segunda leitura, pelo contrário, é 
um hino à afeição, ao amor “de mãe” 
que Paulo tem pela comunidade de 
Tessalónica. Declara-se um “instru-
mento nas mãos de Deus”. Muita 
beleza para meditar. 
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2. LeItura I 
MaL 1,14b-2,2b.8-10

Eu sou um grande Rei, diz o Senhor 
do Universo, e o meu nome é temível 
entre as nações. Agora, este aviso 
é para vós, sacerdotes: Se não Me 
ouvirdes, se não vos empenhardes 
em dar glória ao meu nome, diz o 
Senhor do Universo, mandarei sobre 
vós a maldição. Vós desviastes-vos do 
caminho, fizestes tropeçar muitos na 
lei e destruístes a aliança de Levi, diz 
o Senhor do Universo.

Por isso, como não seguis os meus 
caminhos e fazeis aceção de pessoas 
perante a lei, também Eu vos tornarei 
desprezíveis e abjetos aos olhos de 
todo o povo. Não temos todos nós 
um só Pai? Não foi o mesmo Deus 
que nos criou? Então porque somos 
desleais uns para com os outros, pro-
fanando a aliança dos nossos pais?

2.1 Comentário 
Malaquias, possivelmente, um 
profeta pós-exílio, coloca na boca de 
Deus uma série de maldições sobre 
aqueles que se servem do culto para 
serem protagonistas numa socieda-
de à deriva. São interesses egoístas, 
protagonismos improvisados, formas 
maquiavélicas para dominar o povo 
em que a religião é usada para fins 
menos honestos.

O profeta faz um apelo à fidelidade 
histórica no que se refere à Aliança, 
ao culto, às relações entre o povo is-
raelita. Depois de denunciar o profeta 
sintetiza o caminho da conversão. 

Somos todos irmãos. Deixemo-nos 
conduzir pelo Senhor. 

3. SaLMo 130 (131)
O Salmo 130 é um salmo próprio dos 
peregrinos que subiam a Jerusalém. 
Celebram a sua reconciliação através 
duma vida orante “como se fossem 
uma criança ao colo da mãe”. “Se-
nhor, não se eleva soberbo o meu 
coração, nem se levantam altivos os 
meus olhos. Não ambiciono riquezas, 
nem coisas superiores a mim”. 

4. LeItura II – 1 teS 2,7b-9.13
Irmãos: Fizemo-nos pequenos no 
meio de vós. Como a mãe que aca-
lenta os filhos que anda a criar, assim 
nós também, pela viva afeição que 
vos dedicamos, desejaríamos parti-
lhar convosco, não só o Evangelho 
de Deus, mas ainda a própria vida, tão 
caros vos tínheis tornado para nós. 
Bem vos lembrais, irmãos, dos nossos 
trabalhos e canseiras. Foi a trabalhar 
noite e dia, para não sermos pesados 
a nenhum de vós, que vos pregámos 
o Evangelho de Deus.
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Por isso, também nós damos graças 
a Deus sem cessar, porque, depois de 
terdes ouvido a palavra de Deus por 
nós pregada, vós a acolhestes, não 
como palavra humana, mas como 
ela é realmente, palavra de Deus, que 
permanece ativa em vós, os crentes. 

4.1 Comentário
Paulo regozija-se no Senhor pela be-
leza da comunidade que tem diante 
de si e que soube acolher a Palavra 
de Deus. Aquilo que quer expressar, 
sem títulos e ostentação, vem-lhe do 
mais profundo do seu ser.

Por isso sente o seu imenso afeto 
pela comunidade “como uma mãe 
que acalenta os filhos que anda a 
criar”. Dá-lhes o que tem de melhor: o 
Evangelho e a própria vida sustenta-
da na fé. 

5. evangeLho – Mt 23,1-12
Naquele tempo, Jesus falou à multi-
dão e aos discípulos, dizendo:
«Na cadeira de Moisés sentaram-se 
os escribas e os fariseus. Fazei e 
observai tudo quanto vos disse-
rem, mas não imiteis as suas obras, 
porque eles dizem e não fazem. Atam 
fardos pesados e põem-nos aos om-
bros dos homens, mas eles nem com 
o dedo os querem mover. Tudo o 
que fazem é para serem vistos pelos 
homens: alargam as filactérias e am-
pliam as borlas; gostam do primeiro 
lugar nos banquetes e dos primeiros 
assentos nas sinagogas, das sau-
dações nas praças públicas e que 
os tratem por ‘Mestres’. Vós, porém, 

não vos deixeis tratar por ‘Mestres’, 
porque um só é o vosso Mestre e vós 
sois todos irmãos.

Na terra não chameis a ninguém vos-
so ‘Pai’, porque um só é o vosso pai, o 
Pai celeste. Nem vos deixeis tratar por 
‘Doutores’, porque um só é o vosso 
doutor, o Messias. Aquele que for o 
maior entre vós será o vosso servo. 
Quem se exalta será humilhado e 
quem se humilha será exaltado.

5.1 Comentário 
O Evangelho, na sua primeira parte, 
apresenta um enorme contraste 
entre a proposta de Jesus e a cultura 
de hoje.

© Photo by heidi SAndStrom. on unSPlASh



Os valores apreciados pelos nossos contemporâneos apontam para lugares ci-
meiros, riquezas, manipulação de bens, capitalismo exacerbado. À semelhança 
de Nietzsche a moral dos cristãos é própria dos escravos. Há uma total insen-
sibilidade ao amor e à misericórdia. Desaparece a fraternidade, fundamento 
da comunidade humana e cristã. Deus morreu. Não há nada a esperar no fim 
da vida. Na segunda parte, Jesus dirige-se aos discípulos com recomendações 
oportunas: “Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exal-
ta será humilhado e quem se humilha será exaltado”. O reino de Deus está no 
coração do homem como fermento transformador, em crescimento. Exige-se 
humildade para o descobrir, discernimento para o identificar, liberdade para o 
acolher. Era o que faltava aos escribas e fariseus e é o que falta ao homem da 
pós-modernidade.  

6. MedItação 
No ano 2018, sob o lema “Senhor, dá-me dessa água” (Jo 4,15), o nosso Reitor 
Maior convida-nos a cultivar a arte de Escutar e Acompanhar. “A frase síntese 
do Lema corresponde ao vibrante pedido que a mulher Samaritana dirige a 
Jesus junto ao poço de Jacob. No encontro com Ele, a mulher sentiu-se escu-
tada, respeitada e valorizada; o seu coração leva-a, então, a pedir algo de mais 
precioso: “Senhor, dá-me dessa água” (a água de vida plena, a Tua Palavra, que 
Tu me estás a oferecer). 

7. oração
“O amor encerra todas as vocações. O amor é tudo e abraça todos os lugares e 
todos os tempos. No coração da Igreja eu serei o amor” (S.ta Teresa de Lisieux). 
Concedei-nos, Senhor, a luz do vosso Espírito, para que nenhum de nós ouse 
usurpar a Vossa glória, mas reconhecendo em cada homem a dignidade dos 
Vossos filhos, não só com palavras, mas com obras, nos demonstremos discí-
pulos do único Mestre, que Se fez homem por amor (Giuseppe Cesarin).

8. ConteMpLação 
Não chameis ciumento ao Senhor.

O vosso dever é adorá-l’O na terra viva 
(as colinas respiram e gemem) 

e amá-l’O nas cores tristes do outono. 

Mas só dentro de ti o sentirás fazer-se palavras e mãos e voz. 
Sobre o teu corpo revoluteiam anjos como à volta de uma igreja. 

O corpo é o caminho para a sua emigração e dele são os teus olhos, 
ó casa nupcial do Senhor.
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