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1. Introdução

Estamos a chegar ao final do ano 
litúrgico que nos traz uma nova men-
sagem. Eis que o Senhor vem visitar 
o seu povo. Estai vigilantes, acolhei-O. 
Mais além, bem no horizonte, está o 
fim da história. A nós só nos compete 
estar preparados para O receber. 
Jesus mostra-o, no Evangelho, com a 
parábola das cinco jovens insensatas 
e cinco jovens prudentes. As primei-
ras não levaram azeite suficiente 
para cobrir a escuridão da espera. As 
segundas souberam medir o tempo 

para receber o noivo. S. Paulo, na 
carta aos Tessalonicenses, dá-nos o 
sentido da vitória. Cristo ressuscitou. 
Por Ele teremos a salvação definitiva. 
A primeira leitura define a sabedo-
ria como fidelidade, como arte de 
bem viver. Seguindo o seu caminho 
estaremos preparados para receber a 
vinda do Senhor.  

2. LeItura I – Sab 6,12-16
A Sabedoria é luminosa e o seu brilho 
é inalterável; deixa-se ver facilmente 
àqueles que a amam e faz-se encon-
trar aos que a procuram. Antecipa-se 
e dá-se a conhecer aos que a dese-
jam. Quem a busca desde a aurora 
não se fatigará, porque há de encon-
trá-la já sentada à sua porta. Meditar 
sobre ela é prudência consumada, e 
quem lhe consagra as vigílias depres-
sa ficará sem cuidados. Procura por 
toda a parte os que são dignos dela: 
aparece-lhes nos caminhos, cheia de 
benevolência, e vem ao seu encontro 
em todos os seus pensamentos.
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2.1 Comentário
O livro da sabedoria é do séc. I a.C. 
Nele é-nos descrita a sabedoria 
como atraente, fascinante, arte de 
viver, dom gratuito que Deus dá ao 
homem. Dela jorra a vida definitiva. 
Ela só pede ao homem para estar vi-
gilante e acolhedor aos dons de Deus 
e que viva na alegria e na fidelidade 
ao Senhor que lhe dá a salvação. A 
insensatez bíblica do homem de hoje 
é descrita como agnosticismo, irreli-
giosidade, descrença, ateísmo. Pelo 
contrário, a sabedoria faz-se encon-
trar pelos que a procuram, pelos que 
a desejam. A sua fonte é o próprio 
Deus, mistério único. Ficou célebre o 
pedido do jovem Salomão que, dian-
te da oferta de Deus, “não escolheu 
uma vida longa, nem a riqueza, nem 
a vitória sobre os seus inimigos, mas 
antes o dom de governar com Sabe-
doria o seu povo”(lRs 3,5-15).

3.SaLmo 62 (63)
A sede de Deus é o ponto de partida 
de toda a alma orante que tem a sua 
fonte na Lectio Divina. Só esta sede 
pela Palavra de Deus pode saciar o 
homem. A lonjura do deserto faz vir o 
desejo de Deus. Quem O encontrou 
já não pode viver sem Ele, o Deus 
amante. Esta era a oração de San-
ta Gertrudes de Helfta (1256-1301), 
monja beneditina, e que bem traduz 
o Salmo 62: “Meu Deus, minha suave 
Noite, quando para mim chegar a noi-
te desta vida, faz com que adormeça 
docemente em Ti, e experimente 
esse feliz descanso que preparaste 
para os que Te são queridos”. “Ó doce 

presença, quando me preencherás 
de Ti? Então entrarei no santuário 
admirável, até à contemplação de 
Deus (Sl 41,5); para já, estou apenas à 
entrada, e o meu coração geme pela 
duração do meu exílio”. 

4. LeItura II – 1 teS 4,13-18
Não queremos, irmãos, deixar-vos na 
ignorância a respeito dos defuntos, 
para não vos contristardes como 
os outros, que não têm esperança. 
Se acreditamos que Jesus morreu e 
ressuscitou, do mesmo modo, Deus 
levará com Jesus os que em Jesus 
tiverem morrido. Eis o que temos 
para vos dizer, segundo a palavra 
do Senhor: Nós, os vivos, os que 
ficarmos para a vinda do Senhor, não 
precederemos os que tiverem morri-
do. Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e 
ao som da trombeta divina, o próprio 
Senhor descerá do Céu, e os mortos 
em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 
seguida, nós, os vivos, os que tiver-
mos ficado, seremos arrebatados jun-
tamente com eles sobre as nuvens, 
para irmos ao encontro do Senhor 
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nos ares, e assim estaremos sempre 
com o Senhor. Consolai-vos uns aos 
outros com estas palavras. 

4.1 Comentário
Esta segunda leitura apresenta-nos 
um problema da comunidade de 
Tessalónica, referente à vinda nova 
de Cristo para dar início ao seu Reino 
e, desta maneira, concluir a história 
humana. Como deve ser feita essa 
espera? Que acontecerá? – pergunta-
vam-se. Ao contrário dos pagãos, os 
cristãos que acreditam na vida eterna 
irão ao encontro do Senhor, seguirão 
o Senhor ressuscitado. Segundo eles 
essa partida estaria eminente. E os 
que ainda estiverem vivos? Seguirão 
depois dos que já tiverem morrido 
em Cristo, tendo recebido o Batismo. 
A descrição da vinda do Senhor está 
descrita com símbolos da teofania do 
Sinai.   

5. evangeLho – mt 25,1-13
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola: «O 
reino dos Céus pode comparar-se a 
dez virgens, que, tomando as suas 
lâmpadas, foram ao encontro do 
esposo. Cinco eram insensatas e 
cinco eram prudentes. As insensatas, 
ao tomarem as suas lâmpadas, não 
levaram azeite consigo, enquanto as 
prudentes, com as lâmpadas, leva-
ram azeite nas almotolias. Como o 
esposo se demorava, começaram 
todas a dormitar e adormeceram. No 
meio da noite ouviu-se um brado: ‘Aí 
vem o esposo; ide ao seu encontro’. 
Então, as virgens levantaram-se todas 

e começaram a preparar as lâmpa-
das. As insensatas disseram às pru-
dentes: ‘Dai-nos do vosso azeite, que 
as nossas lâmpadas estão a apagar-
-se’. Mas as prudentes responderam: 
‘Talvez não chegue para nós e para 
vós. Ide antes comprá-lo aos vende-
dores’. Mas, enquanto foram comprá-
-lo, chegou o esposo. As que estavam 
preparadas entraram com ele para o 
banquete nupcial; e a porta fechou-
-se. Mais tarde, chegaram também 
as outras virgens e disseram: ‘Senhor, 
senhor, abre-nos a porta’. Mas ele res-
pondeu: ‘Em verdade vos digo: Não 
vos conheço’. Portanto, vigiai, porque 
não sabeis o dia nem a hora.

5.1 Comentário
Esta parábola da parusia recalca o 
tema da vigilância, o estar prepara-
dos para a vinda definitiva de Cristo. 
É uma história simples, marcada pela 
luz que nos vem do Evangelho. Este 
noivo que custa a chegar é o Senhor. 
As dez jovens que O esperam repre-
sentam o povo de Deus.
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Segundo o ritual judeu o noivo ia a casa da noiva negociar o casamento, e este 
era celebrado em casa do noivo. Ora, aconteceu que se demoraram as nego-
ciações e tudo ficou desorganizado. “Estar preparado” é viver em comunhão 
com os projetos do Senhor que são os projetos do Reino. Os cristãos sempre 
viram nesta parábola a imagem das núpcias de Cristo com a Sua Igreja. 

6. medItação

Partiram ao encontro da festa, com excitação. Dez pequenas luzes com dra-
mas diferentes. Cinco delas na plenitude da luz divina. Outras cinco condena-
das ao mundo das trevas. As primeiras integraram-se na comitiva nupcial. As 
outras viram fechar-se a porta com estrondo; um drama onde a vida se esvaiu 
numa noite de trevas. “Senhor, Senhor!” – Clamaram. Uma única resposta: “Não 
vos conheço”. Quando perdemos a luz da existência tudo se perde. É ela que 
nos orienta aqui e na eternidade. Uma coisa é certa: mesmo que seja noite, 
mesmo que me tenha enganado no caminho, o Senhor virá. O Senhor sempre 
se colocará no meio de nós e acenderá a nossa luz. 

7. oração 
Ó Deus, a vossa Sabedoria vai à procura de todos os que escutam a sua voz; 
tornai-nos dignos de participar no Vosso banquete e fazei que abasteçamos 
de azeite as nossas lâmpadas para que não acabe durante a espera, mas quan-
do Vós vierdes estejamos prontos a correr ao Vosso encontro para entrarmos 
Convosco na festa nupcial (Giuseppe Casarin). 

8. ContempLação

“Basta-me ter um coração que escuta,
reavivá-lo como se fosse uma lâmpada

e sair ao encontro de um abraço.

Deus, nossa luz, chama viva 
que manténs acesa a nossa lâmpada,

ilumina o nosso caminho com a Tua palavra,
única esperança na longa noite.

És fiel e nós tentamos aprender contigo no nosso cansaço,
resistir ao silêncio ainda abraçados um ao outro.

Pode dar-se um prodígio nesta noite,
para lá de toda a esperança, de toda a expectativa:

porque Tu és Deus de claridade.

A esperança que nasce da Palavra, Lorenzo Gobbi
© alex hOlyOake | unSplaSh


