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1. Introdução 
A imagem do pastor, atribuída a 
Deus, percorre a primeira leitura e 
o evangelho. Jesus pede-nos para 
seguir os Seus passos. No fim da vida 
seremos julgados pelo amor que 
repartimos com o irmão, conclusão 
da parábola do julgamento univer-
sal. O Salmo 22 (23), lido neste dia, 
aponta-nos o caminho: “a bondade 
e a graça hão de acompanhar-me, 

todos os dias da minha vida, e 
habitarei na casa do Senhor para 
todo o sempre”. Assim pregou Santo 
Hipólito de Roma sobre este texto: 
«Vinde, benditos de Meu Pai!». Vinde, 
vós que haveis amado os pobres e os 
estrangeiros. Vinde, vós que perma-
necestes fiéis ao Meu amor, pois Eu 
sou o amor. Vinde, vós que haveis 
escolhido a paz, pois Eu sou a paz. 
Vinde benditos de Meu Pai, e recebei 
em herança o Reino preparado para 
vós”.

2. LeItura I 
ez 34,11-12.15-17

 Leitura da Profecia de Ezequiel. Eis o 
que diz o Senhor Deus: «Eu próprio 
irei em busca das minhas ovelhas e 
hei de encontrá-las. Como o pastor 
vigia o seu rebanho,  quando estiver 
no meio das ovelhas que andavam 
tresmalhadas, assim Eu guardarei as 
minhas ovelhas, para as tirar de todos 
os sítios em que se desgarraram num 
dia de nevoeiro e de trevas.



Eu apascentarei as minhas ovelhas, 
Eu as levarei a repousar, diz o Senhor. 
Hei de procurar a que anda tresma-
lhada. Tratarei a que estiver ferida, 
darei vigor à que andar enfraquecida 
e velarei pela gorda e vigorosa. Hei 
de apascentá-las com justiça. Quanto 
a vós, meu rebanho, assim fala o Se-
nhor Deus: Hei de fazer justiça entre 
ovelhas e ovelhas, entre carneiros e 
cabritos».

2.1Comentário  
Os soldados da Babilónia tinham 
praticado toda a espécie de barbárie. 
É então que Deus intervém como o 
Pastor companheiro que cura, reúne 
e apascenta as suas ovelhas. Nada 
lhes deixa faltar, como liricamente 
nos canta o Salmo 22 (23). E deixa-
-lhes a promessa: Israel está sem 
pastor enquanto se exploram os 
mais fracos mas o Senhor virá, fará 
justiça e transformará o coração dos 
homens.

3. SaLmo 22 (23)
O salmista revela-nos a profunda 
misericórdia de Deus, a sua bondade 
e doçura.

As imagens da mansidão do pastor 
ajudam-nos a atravessar todos os 
perigos, até a própria morte, “o último 
inimigo”.

4. LeItura II 
1 Cor 15,20-26.28

Irmãos: Cristo ressuscitou dos 
mortos, como primícias dos que 
morreram. Uma vez que a morte 
veio por um homem, também por 
um homem veio a ressurreição dos 
mortos; porque, do mesmo modo 
que em Adão todos morreram, assim 
também em Cristo serão todos 
restituídos à vida. Cada qual, porém, 
na sua ordem: primeiro, Cristo, como 
primícias; a seguir, os que pertencem 
a Cristo, por ocasião da sua vinda. De-
pois será o fim, quando Cristo entre-
gar o reino a Deus seu Pai. É necessá-
rio que Ele reine, até que tenha posto 
todos os inimigos debaixo dos seus 
pés. E o último inimigo a ser aniqui-
lado é a morte, porque Deus «tudo 
submeteu debaixo dos seus pés». 
Quando todas as coisas Lhe forem 
submetidas, então também o próprio 
Filho Se há de submeter àquele que 
Lhe submeteu todas as coisas, para 
que Deus seja tudo em todos.

4.1Comentário
“Em Adão todos morreram, assim 
também em Cristo serão todos resti-
tuídos à vida”. Esta é a vida nova onde 
assenta a Sua realeza, ponto central 
do mistério da Redenção. O tempo 
de prova e a luta ainda estão presen-
tes. Mas Jesus vencerá e «entregará o 
reino a Deus Pai».



5. evangeLho – mt 25,31-46
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Quando o Filho do ho-
mem vier na sua glória com todos os 
seus Anjos, sentar-Se-á no seu trono 
glorioso. Todas as nações se reunirão 
na sua presença e Ele separará uns 
dos outros, como o pastor separa as 
ovelhas dos cabritos; e colocará as 
ovelhas à sua direita e os cabritos à 
sua esquerda. Então o Rei dirá aos 
que estiverem à sua direita: ‘Vinde, 
benditos de meu Pai; recebei como 
herança o reino que vos está prepa-
rado desde a criação do mundo. Por-
que tive fome e destes-Me de comer; 
tive sede e destes-me de beber; era 
peregrino e Me recolhestes; não tinha 
roupa e Me vestistes; estive doente e 
viestes visitar-Me; estava na prisão e 
fostes ver-Me’. Então os justos Lhe di-
rão: ‘Senhor, quando é que Te vimos 
com fome e Te demos de comer, 
ou com sede e Te demos de beber? 
Quando é que Te vimos peregrino 
e Te recolhemos, ou sem roupa e Te 
vestimos? Quando é que Te vimos 
doente ou na prisão e Te fomos ver?’

E o Rei lhes responderá: ‘Em verdade 
vos digo: Quantas vezes o fizestes a 
um dos meus irmãos mais peque-
ninos, a Mim o fizestes’. Dirá então 
aos que estiverem à sua esquerda: 
‘Afastai-vos de Mim, malditos, para 
o fogo eterno, preparado para o 
demónio e os seus anjos. Porque 
tive fome e não Me destes de comer; 
tive sede e não Me destes de beber; 
era peregrino e não Me recolhestes; 
estava sem roupa e não Me vestistes; 
estive doente e na prisão e não Me 
fostes visitar’. Então também eles Lhe 
hão de perguntar: ‘Senhor, quando 
é que Te vimos com fome ou com 
sede, peregrino ou sem roupa, doen-
te ou na prisão, e não Te prestámos 
assistência?’ E Ele lhes responderá: 
‘Em verdade vos digo: Quantas vezes 
o deixastes de fazer a um dos meus 
irmãos mais pequeninos, também a 
Mim o deixastes de fazer’. Estes irão 
para o suplício eterno e os justos para 
a vida eterna».

5.1 Comentário 
A parábola apresenta uma estrutura 
fácil de entender: introdução - dois 
diálogos - o rei que pronuncia uma 
sentença – dá a justificação – levanta-
-se uma objeção à qual o juiz respon-
de pontualmente. Os rabinos estavam 
acostumados a repetir duas vezes os 
mesmos ensinamentos para melhor 
os fixar. O ensinamento central da 
narração não pende para a ameaça 
do inferno. A cena do juízo final é con-
vencional. “Os rabinos antigos tinham 
a certeza de que o tempo que Deus 
concede ao homem é um precioso 
tesouro que não se pode desperdiçar.



“Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio...» 
(v. 41). A linguagem é a dos rabinos de Israel que estavam habituados a recorrer 
a imagens dramáticas, quando queriam sacudir os seus ouvintes. Falar de ter-
ríveis castigos, de «fogo inextinguível», de castigos eternos, era para eles muito 
normal” (Fernando Armellini). E como é que Jesus se apresenta como «o amigo 
dos publicanos e dos pecadores» (Lc 7,34)? Que valores apresenta? Fala de seis 
passos num percurso de caridade: seis obras de misericórdia. Jesus enumera 
quatro vezes: o faminto, o que tem sede, o forasteiro, o nu, o doente e o encarce-
rado. No fim da vida, duma só coisa terá que responder o homem: o amor que 
tiver dado aos irmãos. Quem ama o homem ama também a Deus. 

6. medItação
O pão que ganha bolor, ou que se desperdiça na tua mesa, é pão roubado ao 
faminto; a quem está descalço pertencem os sapatos alinhados nos teus armá-
rios; a quem está nu pertencem as roupas que as traças consomem nos teus 
baús; é do pobre o dinheiro que se desvaloriza nos teus cofres-fortes ou nos 
teus bancos (São Basílio de Cesareia). 

7. oração
Que dizer-Te, Senhor, nesta festa da Tua realeza? Tu que trataste de nós, lavan-
do-nos os pés e a alma. Obrigado por Te teres oferecido no altar da cruz dando 
a Teu Pai “um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de san-
tidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz” (Prefácio). Graças, meu 
Senhor. 

8. ContempLação

Procura de Deus
Preciso de Ti, Senhor!

Porque sem Ti a minha vida é seca.
Quero encontrar-Te na oração,

Na Tua presença inconfundível,
Durante esses momentos em que o silêncio

Se situa diante de mim, diante de Ti.
Quero procurar-Te!

Preciso de Te ver!
Quero encontrar-Te na pobreza do meu ser,

Nas capacidades que me deste,
Nos desejos e sentimentos que fluem em mim.
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