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 Enquanto que os evangelhos de 
Marcos e de Lucas nasceram entre pagãos 
e a eles se dirigiam, Mateus escreve para 
judeus convertidos ao cristianismo.  

Isto é bem claro, ao ler o texto, pelas 
citações constantes e referências muitas 
vezes apenas implícitas do Antigo 
Testamento, que só os judeus podiam 
entender. Estas referências, num evangelho 
de apenas 28 capítulos, são mais de 130! 
Estava também familiarizado com a 
esperança messiânica do povo judeu, que 
se apoiava nas profecias antigas e nelas se 
alimentava. Por isso, para apresentar Jesus 
como o Messias prometido por Deus nas 
escrituras e esperado pelo povo, Mateus, ao 
narrar acontecimentos da vida de Jesus, 
termina dizendo: “Assim aconteceu para se 
cumprir o que o Senhor anunciou pelo 
profeta…”, e depois cita as profecias do 
Antigo Testamento (Mt 1, 22; 2, 5. 15. 17. 
23; 4, 14; 8, 17; 12, 17; 13, 14. 35; 21, 4; 27, 
9) que os destinatários do evangelho 
conheciam bem. 

Por se preocupar em manter unidos a 
Cristo estes judeus convertidos (que não 
tinham abandonado a observância da Lei 
judaica como norma de vida), Mateus 
apresenta “o Jesus mais judeu” dos 
evangelhos, bem diferente do Jesus muito 
próximo dos pagãos que reconhecemos em 
Marcos e Lucas. Um Jesus que diz 
claramente que “não veio abolir a lei, mas 
completá-la, dar-lhe pleno cumprimento”    
(Mt 5, 17). Apenas a resume nos dois 
mandamentos centrados no amor: a Deus e 
ao próximo.  

O jeito de Jesus falar também é mais 
judeu, não dizendo, por exemplo, “Reino de 
Deus”, mas sim “Reino dos Céus”, porque 
os judeus nunca diziam o nome de Deus. 

E porque testemunhava o Evangelho de 
Jesus para judeus, que viam em Moisés a 
grande figura da história do povo, Mateus 
apresenta Jesus como o novo Moisés. 
Enquanto   que   no  evangelho  de  Marcos  

 

quase não encontramos diálogos de Jesus, 
mas narrações, e no de Lucas super-
abundam os encontros de Jesus e os seus 
diálogos breves com aqueles que a ele se 
dirigiam, no evangelho de Mateus a 
predominância da acção de Jesus está 
posta nos discursos.  

                                               (continua ...) 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Agosto, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que o desporto seja uma 
oportunidade de encontro fraterno entre os 
povos e contribua para a causa da paz no 
mundo. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que os cristãos vivam o segui-
mento do Evangelho dando testemunho de 
fé, de honestidade e de amor pelo próximo. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Acredita: jamais estás abandonado! 
      Deus não abandona ninguém. Ele veste 
as pequeninas aves, enfeita de beleza e 
perfuma as flores, e não deixa morrer de 
fome nem os insectos nem os pequeninos 
vermes. 
      Está certo disto: não cai um fio de 
cabelo da tua cabeça, sem que Ele o 
permita. 
      Por isso, confia em Deus! Porque  
jamais estás abandonado! 
____________________________________________ 

Adivinha:  Faça frio ou faça calor, 

                      Ando sempre com cobertor. 

Solução: (?) – Ovelha.  

 
 
 
 

De Parabéns 
 

De Parabéns, pelo seu aniversário 
natalício, temos esta semana apenas dois 
Leitores, curiosamente no mesmo dia. São 
eles: 

Lurdes Neto, da Paróquia de Eiriz e 
Pedro Leal, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, ambos na Sexta-feira, 
dia 12 de Agosto. 

À Lurdes e ao Pedro, o Jornal do Leitor 
deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Exige no teu aniversário o teu quinhão 
de alegria fazendo tudo aquilo que mais 
gostas. Entrega o teu corpo e o teu espírito 
à festa da vida. Ri sozinha e com os outros. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

 

– Mãe, castigarias uma pessoa que não 
fez nada? 

– Claro que não, filho. 
– Então não me castigues, porque não 

fiz os deveres da escola. 
______________________ 

 

Um senhor telefona para uma sapataria 
e atende o empregado: 

– Bom dia! Sapataria Branco, em que 
posso ajudar?... 

– Desculpe, mas enganei-me no 
número. 

– Pode vir aqi que nós trocamos.  
____________________________________________ 

A Fechar 

A maior tarefa de um ser humano é ser 

líder de si próprio. 

 

XIX Dom. Comum 
 
Jesus reúne a Sua Igreja, cada 

domingo, animando-a a manter-se vigilante 
na fé e no amor. 

Anima-nos a cada um de nós a 
renovar a nossa luta pela santidade, 
avivando a nossa esperança do prémio que 
ultrapassa toda a felicidade que possamos 
sonhar cá na terra. 

Avivemos pois a nossa fé na Sua 
presença na Eucaristia. 
____________________________________________ 

Introdução 
Quantas expectativas para uma festa. 

Meses de trabalho para preparar um 
divertimento fugaz, que muitas vezes 
desilude as expectativas e deixa para trás 
rostos tristes e melancólicos. 

Acontece também com a vida: fazem-se 
muitos esforços para preparar um futuro que 
depois se revela uma miragem inatingível. O 
agricultor insensato da parábola de domingo 
passado é disso mesmo um exemplo; 
empenhou-se, teve sorte, mas no fim viu 
escapar-se-lhe das mãos o fruto do seu 
trabalho. Quantas canseiras para nada! 

Os bens deste mundo oferecem uma 
sensação de segurança, prometem satis-
fazer cada necessidade e cada desejo, e 
daí desencadeia-se o mecanismo psicoló-
gico que leva a acumular e a idolatrar. As 
riquezas dão a ideia de serem coisas 
sólidas, firmes, duradouras: sobrevivem a 
quem as possuiu. Na realidade enganam-         
-no, privam-no de tudo e deixam-no de 
mãos vazias.  
Já o sábio Coélet advertia: «Aquele que 
ama o dinheiro, nunca se saciará do 
dinheiro, e aquele que ama a riqueza, a 
riqueza  não  virá ao seu encontro. Também 
isto é ilusão. É que, onde abundam os bens, 
abundam os que os devoram. E que 
vantagem tem o dono dos bens além de vê-
los com os seus olhos?» (Ecl 5, 9-10). 

Então como evitar encontrar-se nesta 
situação no final da própria vida? 

 

 

 
 

 

       
Jesus repete várias vezes a sua 

proposta desconcertante: «Vende tudo, dá o 
dinheiro aos pobres». Ora bem, como 
interpretar estas suas palavras? Dar-se-á 
conta que está a pedir que renunciemos 
àquilo que constitui a alegria do nosso 
coração? Vem Ele abalar todas as nossas 
seguranças? 

Sim, e fá-lo para nos tornar felizes. Quer 
dizer: enriquecer, tornando-se pobre. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Sb 18, 6-9) 

 

Monição:  
 

O autor sagrado recorda a libertação do Egipto, 
Deus que tira o Seu povo da escravidão do faraó e o 
transfere para a liberdade, a caminho da terra 
prometida. O Senhor tem hoje o mesmo poder e está 
atento aos problemas dos Seus fiéis.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

6A noite em que foram mortos os primogénitos do 
Egipto foi dada previamente a conhecer aos nossos 
antepassados, para que, sabendo com certeza a que 
juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de 
coragem. 7Ela foi esperada pelo vosso povo, como 
salvação dos justos e perdição dos ímpios, 8pois da 
mesma forma que castigastes os adversários, nos 
cobristes de glória, chamando-nos para Vós. 9Por isso 
os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em 
segredo e de comum acordo estabeleceram esta lei 
divina: que os justos seriam solidários nos bens e nos 
perigos; e começaram a cantar os hinos de seus 
antepassados. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitorers: 
 

A Leitura não apresenta especiais dificul-
dades. As frases longas requerem uma boa 
respiração e pontuação. Cuidado para evitar o 
tom de “choradinho”, ainda muito utilizado por 
alguns Leitores. Pelo contrário, procure-se uma 
entoação épica, vibrante de entusiasmo. Fazer 
uma leitura colorida, a “côres” e não a “prêto e 
branco”. 

Atenção às palavras: primogénitos / 
previamente / antepassados / perdição (não 
“predição”) / castigastes / adversários / cobristes 
/ solidários / perigos (não “prigos”) / antepassa- 
dos / e outras.  

 
 

Comentário: 
 

A leitura é extraída da última parte do 
livro da Sabedoria (16 – 18), onde se exalta 
a Providência divina ao castigar os egípcios 
e salvar os israelitas. Pertence ao género 
literário chamado «midraxe hagadá»: é uma 
piedosa meditação sobre a história sagrada, 
em que a intenção edificante lança mão da 
imaginação sem grande preocupação pelo 
rigor histórico.  

V.6 – «Noite… dada previamente a 
conhecer», segundo Gn 15, 13-14; 11, 4-7; 
12, 21-23. 

V.9 – «Ofereciam sacrifícios em 

segredo», alusão a Ex 12, 46, onde se diz 
que o cordeiro pascal era sacrificado e 
comido no interior das próprias casas. A 
referência a «cantar os hinos «tem em conta 
o hagadá de Páscoa, que prescrevia para a 
Ceia Pascal o canto dos Salmos do 
chamado grande Hallel (113 – 118; cf. Mt 
26, 30), que cantavam os favores divinos 
para com o seu povo.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 32 (33), 1.12.18-19.20.22 (R. 12b) 

 
Monição:  

 
O salmo 32 convida a louvar o Senhor, em Quem 

pusemos a nossa esperança. Ele nos enche de 
segurança e alegria.  

 
Refrão:  

 
Feliz o povo que o Senhor escolheu  
para sua herança. 
 
Justos, aclamai o Senhor, 
os corações rectos devem louvá-l’O. 
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, 
o povo que Ele escolheu para sua herança. 
 
Os olhos do Senhor estão voltados para os que       
O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 
 
A nossa alma espera o Senhor, 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. 
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2.ª Leitura (Hb 11, 1-2.8-19) 

 

Monição: 
 

Este trecho da Carta aos Hebreus fala-nos da fé e 
apresenta-nos o exemplo maravilhoso de Abraão. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 1A fé é a garantia dos bens que se 
esperam e a certeza das realidades que não se vêem. 
2Ela valeu aos antigos um bom testemunho. 8Pela fé, 
Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma 
terra que viria a receber como herança; e partiu sem 
saber para onde ia. 9Pela fé, morou como estrangeiro 
na terra prometida, habitando em tendas, com Isaac e 
Jacob, herdeiros, como ele, da mesma promessa, 
10porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, 
cujo arquitecto e construtor é Deus. 11Pela fé, também 
Sara recebeu o poder de ser mãe já depois de passada 
a idade, porque acreditou na fidelidade d’Aquele que 
lho prometeu. 12É por isso também que de um só 
homem – um homem que a morte já espreitava – 
nasceram descendentes tão numerosos como as 
estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. 

(Foi a Leitura breve. A Leitura longa continua): 

13Todos eles morreram na fé, sem terem obtido a 
realização das promessas. Mas vendo-as e saudando-      
-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e 
peregrinos sobre a terra. 14Aqueles que assim falam 
mostram claramente que procuram uma pátria. 15Se 
pensassem na pátria de onde tinham saído, teriam 
tempo de voltar para lá. 16Mas eles aspiravam a uma 
pátria melhor, que era a pátria celeste. E como Deus 
lhes tinha preparado uma cidade, não Se envergonha 
de Se chamar seu Deus. 17Pela fé, Abraão, submetido 
à prova, ofereceu o seu filho único Isaac, que era o 
depositário das promessas, como lhe tinha sido dito: 
18«Por Isaac será assegurada a tua descendência». 
19Ele considerava que Deus pode ressuscitar os 
mortos; por isso, numa espécie de prefiguração, ele 
recuperou o seu filho. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Aqui, na 2.ª Leitura, ao repassar a história 
dos heróis da fé e conforme se recomendava na 
1.ª Leitura, mantém-se na mesma ambiência de 
narrativa épica que requer uma entoação viva e 
animada (aberta, não fechada).  

Na preparação da leitura cuida da dicção 
dos nomes “Abraão” e “Isaac” e valoriza a 
repetição do refrão: “Pela fé...; “pela fé...”. 

Cuida, também, das palavras: vêem / 
arquitecto e construtor / descendentes / vendo-as 
e saudando-as / confessaram / estrangeiros / 
peregrinos / envergonha / submetido / depositário 
/ assegurada / descendência / prefiguração / e 
outras. 

 
Comentário: 
 

A leitura é um eloquentíssimo elogio da 
fé, uma das mais notáveis páginas de toda 
a Escritura. Depois de definir o que é a fé, 
mostra como todas as grandes figuras do 
Antigo Testamento resplandeceram por uma 

vida de fé. Aqui temos apenas um pequeno 
extracto do capítulo 11 da epístola.  

V.1 «A fé é a garantia dos bens      

que se esperam». As realidades que 
esperamos na outra vida ainda não são uma 
realidade de que tenhamos uma posse 
palpável, mas a fé é já uma base ou 
garantia de que estão ao nosso alcance. 
Mas há uma outra interpretação que 
entende o termo grego «hypóstasis» 
(substância, à letra, o que está por baixo, o 
suporte) no sentido de consistência: assim, 
a fé como que dá corpo e consistência na 
alma do crente àquelas realidades divinas 
reveladas por Deus que esperamos vir a 
possuir em plenitude, (mas inconsistentes, 
mera alienação, para uma pessoa que não 
tenha fé).  

«A certeza das realidades que não se 

vêem». O termo grego élenkhos foi 
traduzido pela palavra «certeza», com 
efeito, assim como uma demonstração nos 
dá a certeza de algo não evidente por si, 
assim também a fé nos dá a certeza de 
todas as verdades divinas que se não vêem, 
uma vez que a fé se apoia numa revelação 
de Deus que não se engana nem nos pode 
enganar.  

V.8-19 O exemplo da fé de Abraão está 
em relação com diversas passagens do 
Génesis do «ciclo de Abraão» (Gn 12, 1 – 
23, 20). 

V.10 Cidade… cujo arquitecto e 

construtor é Deus», isto é, «a pátria 
celeste» (cf. v. 16). Esta passagem 
concorda com uma tradição judaica que diz 
que Deus mostrou a Abraão a Jerusalém 
celeste (cf. Apocalipse Siríaco de Barukh).  

V.11 Pela fé, também Sara... A inicial 
incredulidade de Sara acabou por dar lugar 
a uma atitude de fé (cf. Gn 18, 10-13).  

V.19 «Prefiguração» (à letra, 
«parábola», também se podia traduzir por 
«símbolo»). Desde os Padres Apostólicos 
que a Tradição da Igreja viu no Sacrifício de 
Isaac uma figura da Morte e Ressurreição (a 
recuperação do filho) de Cristo. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Mt 24, 42a.44 ) 
 
 

Monição:  
 

Temos de manter-nos vigilantes nesta vida – 
lembra-nos Jesus. Vamos ouvi-Lo com atenção. 

 

Refrão: 
 

Aleluia, Aleluia! 
 
Vigiai e estai preparados, 
porque na hora em que não pensais  
virá o Filho do homem. 

 

 

  Evangelho  (Lc 12, 32-48) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

32«Não temas, pequenino rebanho, porque aprouve ao 
vosso Pai dar-vos o reino. 33Vendei o que possuís e 
dai-o em esmola. Fazei bolsas que não envelheçam, 
um tesouro inesgotável nos Céus, onde o ladrão não 
chega nem a traça rói. 34Porque onde estiver o vosso 
tesouro, aí estará também o vosso coração. 

35Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. 
36Sede como homens que esperam o seu senhor voltar 
do casamento, para lhe abrirem logo a porta, quando 
chegar e bater. 37Felizes esses servos, que o senhor, 
ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo: 
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa e, 
passando diante deles, os servirá. 38Se vier à meia-
noite ou de madrugada, felizes serão se assim os 
encontrar. 39Compreendei isto: se o dono da casa 
soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria 
arrombar a sua casa. 40Estai vós também preparados, 
porque na hora em que não pensais virá o Filho do 
homem». 

41Disse Pedro a Jesus: «Senhor, é para nós que 
dizes esta parábola, ou também para todos os outros?» 
O 42Senhor respondeu: «Quem é o administrador fiel e 
prudente que o senhor estabelecerá à frente da sua 
casa, para dar devidamente a cada um a sua ração de 
trigo? 43Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar, 
encontrar assim ocupado. 44Em verdade vos digo que o 
porá à frente de todos os seus bens. 45Mas se aquele 
servo disser consigo mesmo: ‘O meu senhor tarda em 
vir’; e começar a bater em servos e servas, a comer, a 
beber e a embriagar-se, 46o senhor daquele servo 
chegará no dia em que menos espera e a horas que 
ele não sabe; ele o expulsará e fará que tenha a sorte 
dos infiéis. 47O servo que, conhecendo a vontade do 
seu senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua 
vontade, levará muitas vergastadas. 48Aquele, porém, 
que, sem a conhecer, tenha feito acções que mereçam 
vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi 
dado, muito será exigido; a quem muito foi confiado, 
mais se lhe pedirá». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Na sequência do Domingo anterior (Lc 
12, 13-21), este trecho é extraído duma 
secção do 3.º Evangelho (Lc 12 – 14), em 
que predominam os ensinamentos de 
Jesus, sobretudo os de carácter escato-
lógico com apelos à vigilância e a viver 
desprendido com os olhos postos no reino 
que há-de vir. A Leitura começa (v. 32-34) 
com o final da longa exortação ao abandono 
na Providência amorosa de Deus e ao 
desprendimento dos bens efémeros. 

V.32 «Pequenino rebanho». Apesar de 
poucos e sem recursos humanos, os 
discípulos nada têm a temer, pois foram 
admitidos no Reino de Deus que é 
indestrutível (cf. Lc 1, 33).  

V.33-34 «Tesoiro inesgotável nos 

Céus». O texto paralelo de S. Mateus é 
mais desenvolvido (cf. Mt 6, 19-21). Como o 
nosso coração é forçosamente atraído pelo 
que ele julga ser o «tesoiro», temos de ter a 
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sensatez de não nos defraudarmos a nós 
próprios erigindo um tesoiro – bem 
supremo, fim último – as coisas da terra, 
trocando o efémero e caduco pelo eterno. 
As boas obras, a esmola e as obras de 
misericórdia em geral (cf. Mt 25, 31-46) 
constituem uma riqueza que não se perde, 
pois essas obras terão uma recompensa 
eterna nos Céus.  

V.35-38  Na forma longa do Evangelho 
de hoje, podemos distinguir três parábolas: 
a dos criados vigilantes (v. 35-36), a do 
ladrão (v. 39) e a dos servos adminis-
tradores (o fiel: v. 42-44 e o infiel: v. 45-48). 
As duas primeiras referem-se à neces-
sidade da vigilância e a terceira à 
necessidade da fidelidade.  

V.35-37a «Rins cingidos», isto é, as 
cintas apertadas, num gesto então habitual, 
próprio de quem, para trabalhar, arregaçava 
a túnica com um cinto. «As lâmpadas 
acesas», isto é, em atitude de vigilância ao 
longo da noite; é assim que devem estar 
vigilantes os discípulos de Jesus, «como 
homens que esperam o seu senhor voltar 
do casamento», a uma hora incerta.  

V.37b «Em verdade vos digo... os 

servirá». Aqui já deixamos propriamente de 
ter a «parábola», uma vez que se acabou 
toda a «semelhança» com a vida corrente: 
não são os servos a servir o seu patrão (cf. 
17, 7-9), mas é o dono a servir os escravos! 
É uma alegoria que exprime, como, no 
momento da sua vinda, Jesus recom-
pensará, um a um – «passando diante 
deles» – os seus servos vigilantes, 
servindo-lhes o «banquete» da vida eterna.  

V.39 «A que hora viria o ladrão». Esta 
segunda parábola, que já não se refere a 
um criado, mas a um senhor, é também um 
convite à vigilância, pondo em evidência 
como a vinda do Senhor será de improviso, 
sem o dono da casa poder calcular o dia do 
assalto; os criados da parábola anterior 
sabiam que era naquela noite que o seu 
patrão chegava da boda, embora 
ignorassem a hora, mas aqui o dono da 
casa não sabe nem o dia nem a hora. Daqui 
o sério apelo: «Estai vós também 
preparados».  

V.41 «É para nós que dizes essa 

parábola?» Esta pergunta de Pedro parece 
referir-se à primeira parábola, concreta-
mente à afirmação de Jesus no v. 37b que 
muito o devia ter impressionado; mas Jesus 
não responde à pergunta, e propõe uma 
nova parábola, a do administrador fiel (v. 
42-46), a mesma do «servo fiel e prudente» 
de Mt 4, 45-51, embora com um matiz 
próprio: precisamente o facto de se chamar 
este servo «administrador» indica a 
intencionalidade de referir a parábola aos 
apóstolos, «os administradores dos mistérios  
 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 08 – S. Domingos (Presbítero); 

Dia 09 – S. Teresa Benedita da Cruz             
               (Virgem e Mártir; Padroeira da Europa); 

Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir); 
Dia 11 –  S. Clara  (Virgem); 

Dia 12 – S. Joana Francisca de Chantal      
                  (Religiosa); 

Dia 13 – S. Ponciano (Papa e Mártir)  e  
               S. Hipólito (Presbítero e Mártir). 

____________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Leão III” (... continuação) 

(795 – 816) 
 

O pontificado de Leão III foi marcado 
por diversas disputas teológicas, com 
destaque para a questão do adocionismo, 
que professava que Jesus nasceu humano, 
tornando-se posteriormente divino por oca-
sião do seu baptismo, altura em que foi 
adoptado como filho de Deus. Enquanto 
Leão III reinou, os visigodos voltaram ao 
catolicismo e os bárbaros lombardos 
abandonaram o cristianismo. Em 799, por 
querer reprimir abusos e tensões entre as 
facções romanas, foi brutalmente atacado 
por homens armados quando se dirigia para 
uma procissão em São Marcos, tendo sido, 
então, persuadido pela hostil nobreza 
romana a demitir-se. Após uma formal 
cerimónia de deposição, foi fechado num 
convento, tendo conseguido escapar e, 
depois, viajado até à Alemanha. 

                                      (continua no Jornal 407 ...)   
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

44  –  Jesus no Evangelho de Mateus 
 

 

Jesus no evangelho de Mateus. 
Mateus é normalmente identificado com 

Levi, o cobrador de impostos que se tornou 
discípulo de Jesus (Mt 9, 9-13). 

A grande diferença entre o seu 
evangelho e os outros dois sinópticos 
encontra-se no contexto em que nasce e na 
comunidade a que se destina.  
 

de Deus», de quem se exige uma fidelidade 
total (cf. 1 Cor 4, 1-2).  

V.42-48a Na parábola, temos um criado 
feito administrador da casa durante um 
certo período de ausência do patrão, o qual 
tem de dirigir os criados e criadas e, 
concretamente, de lhes dar diariamente a 
sua ração de alimento. A parábola do 
administrador contempla duas hipóteses: a 
da administração fiel e sensata (v. 42-44) e 
a da má administração (v.45-46). Na 
primeira, a condição é posta sob a forma 
duma pergunta retórica (v. 42) que equivale 
a: «se o administrador que o senhor colocou 
à frente do seu pessoal, para lhe dar, no 
devido tempo, a sua ração de trigo, for fiel e 
prudente..., pô-lo-á à frente de todos os 
seus bens»  

V.48b «A quem muito foi dado…». 
Temos aqui a forma impessoal da voz 
passiva para, segundo o costume judaico, 
evitar pronunciar o nome inefável de Deus, 
por motivo de respeito, equivalendo a: «a 
quem Deus muito deu...». Os versículos 47-
48, que não aparecem no lugar paralelo de 
São Mateus, explicitam como no dia de 
juízo haverá uma desigualdade de castigos 
proporcionada à responsabilidade de cada 
um. É fácil perceber que os discípulos de 
Jesus são aqueles que «sabem o que o 
Senhor quer» (v. 47) e aqueles «a quem 
muito foi dado» (v. 48).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela santa Igreja católica, pequeno rebanho de        
       Cristo, 

para que o Senhor a proteja em toda a terra 
e a mantenha pobre, vigilante e servidora, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos homens que governam as nações, 

para que estejam ao serviço dos mais pobres 
a quem falta o pão de cada dia, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, 
para que a fé que professam no Deus único 
os ensine a ser bons e a perdoar, 
oremos, irmãos. 
 

4 –   Pelos que trabalham no campo e dele vivem, 
para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, 
colheitas abundantes e o dom da paz, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por todos nós aqui presentes em assembleia, 

para que Deus nos converta à sua Palavra 
e nos perdoe todos os pecados, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Dá-nos... 
Dá-nos a tua opinião e faz-nos a tua 

crítica, através do mail: 

Jornal.leitor@portugalmail.pt 
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