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      Ora, defender que a cena do julgamento 
descrita por Jesus se refere à  condenação 
dos pecadores e às penas do Inferno 
parece-nos ousado (atrevido). O Inferno 
existe, é verdade, mas não é um lugar 
criado por Deus para punir, no fim da vida, 
quem se comportou mal. O Inferno é uma 
condição de infelicidade e de desespero 
criada pelo pecado. Porém, é possível saír 
do inferno do pecado: a libertação dá-se por 
meio de Cristo, do seu juízo de salvação. 

Então, mas Deus, no fim, não castigará 
os maus? 
      Para nós (humanos), um juiz parece ser 
justo quando, depois de ter avaliado o mal 
cometido, castiga com equidade (justa 
equivalência). Mas não é esta a justiça de 
Deus. Ele é justo não porque dá o prémio 
ou o castigo conforme os nossos critérios e 
expectativas – se assim fosse, não haveria 
esperança e estaríamos todos condenados 
– mas porque consegue que se tornem 
justos os que são maus (Rm 3, 21-26). 
Então, a questão não é: quem será 
considerado ovelha e quem será conside-
rado cabrito no fim do mundo, mas sim em 
que ocasiões, hoje, somos ovelhas e em 
quais nos comportamos como cabritos. 
Somos ovelhas quando amamos o irmão, 
somos cabritos quando não o fazemos. 

E no fim? 
      Bom, é difícil defender a ideia de que o 
bom pastor – a quem ninguém consegue 
roubar uma ovelha (Jo 10, 28) – depois de 
nos ter deixado saltar um pouco como 
cabritos, para cá e para lá, não encontre o 
modo de fazer de nós todos... seus 
cordeiros.  
      Certamente que sim! 
____________________________________________ 
 

Oração Universal 
 

1 – Pela santa Igreja e por todos os seus filhos, 
pelos pobres e por aqueles que os assistem 

na fome, na doença ou na prisão, 
oremos ao Senhor. 

 

2 – Pelos bispos, presbíteros e diáconos 
e por todos os que, imitando o Bom Pastor, 
orientam os fiéis para o seu Reino, 

oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos doentes, oprimidos, prisioneiros e      
condenados, 
pelos moribundos e pelos defuntos, 
e por todos os que esperam ver despontar a  

salvação, 
oremos ao Senhor. 

 

4 – Pelos que vêem Cristo em cada homem, 
pelos servidores dos que mais sofrem 
e pelos que têm fome e sede de justiça, 
oremos ao Senhor. 
 

5 – Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, 

pelos que nunca o descobriram nem viveram 
e por aqueles que por ele dão a própria vida, 
oremos ao Senhor. 

Leitor, é para ti 
 

FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 
 

A BÍBLIA – O Livro dos Livros 

       

4 - Qual a diferença entre a Bíblia    
     Católica e a Bíblia “protestante” 

 
Existe uma diferença quanto ao 

número de Livros. O Novo Testamento da 
Bíblia Protestante e o nosso são iguais = 27 
Livros, porém o número de versículos em 
cada capítulo não é igual.  

Mas o Antigo Testamento da Bíblia 
evangélica ou protestante não possui 7 
Livros que fazem parte da Bíblia Católica. 

A Bíblia dos protestantes não possui o 
Livro de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiás-
tico, Baruc, I Macabeus e II Macabeus. 
Além disso, o Livro de Daniel na Bíblia 
protestante, não tem os capítulos 13 e 14, e 
nem os versículos 24 a 90 do capítulo 3. 
Não tem também os capítulos 11 a 16 de 
Ester, embora algumas edições da Bíblia 
Católica também não possuam estes 6 
capítulos. 

Explicação: os judeus eram radical-
mente nacionalistas. Por isso, achavam que 
Deus só poderia inspirar os Livros escritos 
na língua dos judeus, que era o hebraico e o 
aramaico. Achavam também que a Palavra 
de Deus só poderia ser escrita dentro do 
território de Israel. 

Quando os judeus começaram a 
espalhar-se pelo mundo, logo após a 
destruição de Jerusalém (ano 70 d.C), eles 
mesmos viram a necessidade de traduzir o 
Livro Sagrado para o grego, que era a 
língua mais universal daquela época. E, 
nessa tradução foram incluídos esses 7 
Livros (que estavam escritos em grego). Foi 
daí que surgiram as discussões. Os fariseus 
que   zelavam  pela  pureza  e  conservação  

 

5 - Modos de ler a 

Bíblia 

A Bíblia mostra a 
história, a vida de um povo.  
A Bíblia é Palavra de Deus 
porque transmite a 
experiência de um povo que 
procurou descobrir o que  
Deus queria para a vida 
deles.  

das escrituras Sagradas, não quiseram 
aceitar esses 7 Livros como inspirados por 
Deus. Isso não quer dizer que tanto uma 
como a outra não são verdadeiras. Todas 
as duas são Palavra de Deus. 

Curiosidade: em algumas passagens 
da Bíblia encontramos membros de  
Partidos  Políticos  na época de Jesus. 
Estes eram os grupos: Saduceus; Escribas;  
Fariseus; Zelotas   (foram zelotas: Simão, 
Judas Iscariotes);  e os Essênios. 
____________________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
 

Dia 24 – SS. André Dung-Lac (Presbítero) 

                  e Companheiros (Mártires)  
Dia 25 – S. Catarina Alexandrina (Virgem e    

                  Mártir) 

____________________________________________ 
 

Papa Francisco 
(Mulheres) 

 

      O facto de a mulher não poder exercer o 
sacerdócio não significa que seja menos do 
que o homem. 
                                  (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 
 

Humor 
 

Um piedoso sacerdote pronunciou 
uma inspirada homilia sobre o tema: “Deus 
é o Senhor de tudo; nada nos pertence”. 
Terminado o ofício divino, um dos ouvintes, 
homem abastado, convidou-o para sua casa 
e mostrou-lhe da janela as suas extensas 
propriedades, perguntando-lhe:  

– Então nada disto me pertence? 
– Faça-me a mesma pergunta daqui a 

100 anos, responde o sacerdote. 
___________________________________ 
 

A Fechar 
Não posso impedir 

que se continue a cavar precipícios, 

mas posso ajudar a construir pontes 

Festa de Cristo Rei do 
Universo 

 
Vivemos todos na esperança de um 

mundo melhor, mais humano, mais fraterno, 
em que haja mais amor, mais compreensão 
e uma mais justa distribuição de bens, para 
que as grandes desigualdades desapare-
çam. 

Esta nova terra não virá pela virtude de 
qualquer regime ou partido político – 
embora uns possam ajudar mais do que 
outros – mas virá pela instauração efectiva 
do reinado de Cristo. 

É, pois, com Esperança alicerçada na 
Fé que a Liturgia nos convida a celebrar no 
dia de hoje a solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo Rei do Universo. 

Através da Liturgia da Palavra, faremos 
estas descobertas: 

Na 1.ª Leitura, no Livro de Ezequiel, 
Cristo Rei aparece como Pastor especia-
lizado no contacto com o rebanho (o Povo 
de Deus). Cuida de todos, e de cada um, 
com o maior requinte e sem distinção de 
raças, etc. Os pobres e os humildes são os 
privilegiados. 

Depois, na 2.ª Leitura, na Epístola aos 
Coríntios, Cristo Rei triunfa da morte e 
ressuscita verdadeiramente. A sua Ressur-
reição é também a garantia da nossa 
ressurreição dos mortos. 

Por fim, no Evangelho de São Mateus, 
Cristo Rei aparece como Juiz Universal de 
todos os homens. A sentença tem duas 
opções: vida eterna e suplício eterno. Cada 
um de nós escolhe com plena liberdade. 
____________________________________________ 
 

Introdução 
 

        Deus, Juiz para salvar, não para 
condenar. 
      «Afastai-vos de mim, malditos, para o 
fogo eterno que está preparado para o 
diabo» (Mt 25, 41). Estas são as palavras 
mais terríveis que encontramos no 
Evangelho, e não são únicas na boca de 
Jesus. Mateus lembra outras: «Serão 
lançados nas trevas exteriores, onde haverá  

choro e ranger de dentes» (Mt 8, 12). «O 
Filho do Homem  enviará os seus anjos, que 
hão-de tirar do seu Reino todos os 
escandalosos e todos quantos praticam a 
iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente; 
ali haverá choro e ranger de dentes»        
(Mt 13,41-42.50). «Amarrai-lhe os pés e as 
mãos e lançai-o nas trevas exteriores       
(Mt 22, 13). «O senhor desse servo virá no 
dia em que ele não o espera e à hora que 
ele desconhece; vai afastá-lo e dar-lhe um 
lugar com os hipócritas, e ali haverá choro e 
ranger de dentes (Mt 24,50-51). 
      Estas frases estão bem marcadas na 
nossa mente. Inspiraram gerações de 
artistas, que pintaram cenas de terror, 
desespero e tormento; sugeriram  obras 
líricas como o “Dies irae”, a mais impres-
sionante descrição do juízo universal; 
serviram de motivo a compositores musicais 
que traduziram em sons a angústia do 
momento crucial em que Cristo pronuncia a 
sentença inapelável.  
      O juízo de Deus foi apresentado, e ainda 
hoje continua a ser visto assim, como um 
dramático ajuste de contas; desta forma, o 
encontro com o Senhor, longe de ser 
desejado e esperado, é para toda a gente  – 
até  mesmo  para  os  justos – uma grande 
incógnita. Diante daquele que «até mesmo 
nos seus anjos encontra defeitos» (Job 
4,18) quem pode sentir-se seguro? Muitos 
cristãos já se consideram afortunados se 
conseguirem resolver a questão com uns 
anos de purgatório. 
      É esta a justiça de Deus? Vamos ver 
que não. 

–  Alegre-se o céu, exulte a terra, por-
que o Senhor julga o mundo com a sua 
justiça. 
____________________________________________ 

 

1.ª Leitura (34, 11-12. 15-17) 
 

Monição:  
 

Perante a desilusão do Povo de Deus, desterrado 

no cativeiro de Babilónia, o profeta Ezequiel anuncia, 
em nome de Deus, um novo Reino em que o próprio 
Deus intervirá directamente. 

Esta promessa realizou-se, nos novos tempos,  

quando Jesus fundou a Igreja à qual temos a felicida-
de  de  pertencer.  

 
  

 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 
11Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu próprio irei em 

busca das minhas ovelhas e hei-de encontrá-                  
-las. 12Como 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. 15Eu apascentarei as 

minhas ovelhas, Eu as levarei a repousar, diz o 
Senhor. 16Hei-de procurar a que anda perdida e 
reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que 
estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida e 

velarei pela gorda e vigorosa. Hei-de apascentá-las 
com justiça. 17Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o 
Senhor Deus: Hei-de fazer justiça entre ovelhas e 
ovelhas, entre carneiros e cabritos». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao Leitor: 
 

Farás bem, leitor, em realçar a primeira 
frase (Eis o que diz o Senhor Deus:) fazendo 
uma pausa antes de iniciar a segunda frase («Eu 
próprio…). Toma atenção porque vais encontrar 
algumas frases longas que devem ser prepara-
das com a conveniente respiração. 

 

Comentário: 
 

      No ano 587 a.C, Jerusalém e o seu 
templo maravilhoso foram destruídos, as 
muralhas arrasadas, os soldados da 
Babilónia cometeram todo o tipo de 
violência e barbárie; o povo procurou salvar-
-se, e houve quem escapasse ao massacre 
refugiando-se no deserto ou fugindo para o 
Egipto. Mas nem todos conseguiram. Muitos 
foram aprisionados e deportados para uma 
terra estrangeira. Ficaram apenas os mais 
pobres: alguns vinhateiros, alguns campo-
neses, alguns artesãos. 
      Passaram então alguns anos e, entre os 
que ficaram no país, começam a emergir 
(aparecer) aqueles que, mais hábeis e 
espertos, sabem aproveitar-se da situação 
de extrema necessidade em que se 
encontra a maior parte do povo. Então 
exploram quem se encontra na miséria 
devido a desgraças e desventuras. 
Compram, vendem, negoceiam sem es-
crúpulos, conseguindo, assim, enriquecer. 
Enriquecer de qualquer maneira à custa dos 
pobres e infelizes. 
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Ação Graças       

Suplente       

 



 

Ora, é precisamente neste momento 
triste que é pronunciada a profecia que, 
hoje, nos é proposta, nesta 1.ª Leitura. 
      É pensando nas desventuras que 
atingiram o seu povo, que Ezequiel compara 
os israelitas a um rebanho tresmalhado e 
sem pastor, ao mesmo tempo que 
pronuncia uma mensagem de salvação. 
Não anuncia o advento (a chegada) de 
outros reis – pois não seriam melhores que 
os precedentes, (anteriores) que tinham 
levado o povo à ruína –  mas promete que 
Deus, pessoalmente, tomará conta das suas 
ovelhas (v.11), reunindo-as de todos os 
lugares para onde foram dispersas num dia 
de nevoeiro e de trevas» (v. 12) e há-de 
reconduzi-las às suas pastagens nos 
montes de Israel (v. 15).  Ou seja, fará com 
que se volte a reunir (juntar) todo o seu 
povo que havia sido deportado (desterrado). 
     Depois lança uma ameaça àqueles que 
acumularam bens pisando os direitos dos 
mais fracos. Ao seu «rebanho» o Senhor 
garante: Hei-de fazer justiça entre ovelhas e 
ovelhas, entre carneiros e cabritos» (v. 17). 
Ou seja, é a promessa da sua intervenção a 
favor dos oprimidos, dos pobres, dos 
explorados. Deus é assim mesmo. Nunca 
abandona nenhum dos seus filhos. 
____________________________________________ 
 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-2a.2b-3.5-6 (R. 1) 

  

Monição: 
 

Jesus Cristo é o nosso Pastor e o nosso Rei. Ele 
mesmo nos alimenta e conduz por caminhos de paz. 

Cantemos a Sua bondade, fazendo nossa a oração do 
salmo responsorial. Digamos, com toda a alma: «O 
Senhor é Meu Pastor Nada Me Faltará.» 

  

Refrão:    O SENHOR É MEU PASTOR: 

      NADA ME FALTARÁ. 
  

O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 
  
Ele me guia por sendas direitas, 

por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo. 
  

Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 
e o meu cálice transborda. 

  
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. 
____________________________________________ 
 

Leitor:    podes   dar  as  tuas  sugestões 

 ou fazer as tuas críticas sobre o  
 Jornal do Leitor, através do Mail:  

                jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

 

2.ª Leitura (1 Cor 15, 20-26.28) 

 
Monição: 

 
A última etapa do Reino de Cristo será a 

glorificação final de todos os eleitos, pela ressurreição 

final, quando todos os seus membros fizerem parte da 
Igreja triunfante. 

A Ressurreição gloriosa de Cristo, como nos 
ensina S. Paulo na Carta aos fiéis de Corinto, é a 

garantia da nossa ressurreição. Porque, se em Adão 
todos morreram, em Cristo todos são restituídos à vida. 
Cristo entregará o reino a Deus Seu Pai. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 20Cristo ressuscitou dos mortos, como 
primícias dos que morreram. 21Uma vez que a morte 

veio por um homem, também por um homem veio a 
ressurreição dos mortos; porque, 22do mesmo modo 
que em Adão todos morreram, assim também em 
Cristo serão todos restituídos à vida. 23Cada qual, 

porém, na sua ordem: primeiro, Cristo, como primícias; 
a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da 
sua vinda. 24Depois será o fim, quando Cristo entregar 
o reino a Deus seu Pai. 25É necessário que Ele reine, 

até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos 
seus pés. 26E o último inimigo a ser aniquilado é a 
morte, porque Deus «tudo submeteu debaixo dos seus 
pés». 28Quando 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. 

  

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao leitor: 
 

Também aqui algumas frases longas e umas 
quantas palavras difíceis exigem uma prepara-
ção adequada, Leitor. Nunca subas ao ambão 
para proclamar as Leituras, sem que antes te 
tenhas preparado devidamente, Leitor. 

 
Comentário: 
 

Os rabis consideravam que, com a 
vinda do messias,  teria início um primeiro 
reino – chamado «reino do messias» – a 
que se seguiria um segundo  –  o «Reino de 
Deus». Ora, Paulo – educado nessa escola 
–  tinha assimilado esta ideia, e pensava 
que o primeiro reino teria a duração do 
tempo da história da Humanidade, concluin-
do-se com o fim do mundo. 
      É nesta perspectiva histórica que se 
compreende a leitura de hoje. Paulo 
acredita que, progressivamente, o messias 
destruirá, durante o seu reino, todos os 
inimigos, e que esta vitória será completa 
quando também o último adversário – que é 
a morte –  for derrotada  (v. 25-26). 
      E os inimigos dos quais é anunciada a 
aniquilação (destruição), não são as 
pessoas – como por vezes pensamos –   
mas as forças do mal, ou seja, tudo aquilo 
que impede o ser humano de viver 
plenamente a sua existência no mundo:  co- 
 

mo é, por exemplo,  a doença, a nudez, a 
ignorância, a escravidão, o medo, o ódio, o 
egoísmo, enfim,  o pecado. Por isso, 
quando estas realidades negativas desapa-
recerem, então poderá dizer-se que o reino 
do messias se realizou plenamente. É por 
este motivo que quem se empenha em 
vencer estes males – mesmo que não seja 
cristão, mesmo que não acredite –  colabora 
na realização do projecto do messias, sem o 
saber. 
      Por isso – diz-nos esta 2.ª leitura –  
quando este reino for instaurado no mundo, 
e os inimigos de Cristo –  incluindo a morte 
– forem vencidos, então Ele entregará ao 
Pai o seu Reino e terá início o reino de 
Deus, que durará por toda a eternidade (v. 
28). 
      Então, agora, é mais fácil perceber os 
primeiros versículos da leitura (v. 20-24). 
Cristo não eliminou a morte biológica. Ou 
seja, o organismo do ser humano, como o 
de qualquer outro ser vivo, vai-se desgas-
tando e acaba por se consumir natural-
mente. Jesus venceu a morte porque a 
privou do seu significado de aniquilação, de 
destruição total, e transformou-a num 
nascimento para a vida plena e definitiva. 
____________________________________________ 
 

Aclamação ao Evangelho 
Mc 11, 9.10 

 

Monição: 
 

Aclamemos O que vem em nome do Senhor. Se 
cumprirmos a vontade do Pai, entraremos na vida 
eterna. Seremos livres do suplício eterno. Porque é 

seguindo os ensinamentos do Evangelho que 
seguiremos até à nossa ressurreição gloriosa, no fim 
dos tempos. 

Antecipemos liturgicamente a aclamação a Cristo 

Rei, no fim dos tempos, cantando o aleluia.  
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Bendito O que vem em nome do Senhor! 
Bendito o reino do nosso pai David! 

____________________________________________ 
 

Evangelho (Mt 25, 31-46) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
31«Quando o Filho do homem vier na sua glória com 

todos os seus Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. 
 32Todas as nações se reunirão na sua presença e Ele 
separará uns dos outros, como o pastor separa as 
ovelhas dos cabritos; 33e colocará as ovelhas à sua 

direita e os cabritos à sua esquerda. 34Então o Rei dirá 
aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de 
meu Pai; recebei como herança o reino que vos está 
preparado desde a criação do mundo.  35Porque  tive 

 fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-Me de 
beber; era peregrino e Me recolhestes; 36não tinha 
roupa e Me vestistes; estive doente e viestes visitar-          
-Me;   estava   na   prisão  e fostes ver-Me. 37Então os  
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justos Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos com 
fome e Te demos de comer, ou com sede e Te demos 
de beber? 38Quando é que Te vimos peregrino e Te 

recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? 39Quando é 
que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. 40E 
o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas 
vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais 

pequeninos, a Mim o fizestes’. 41Dirá então aos que 
estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, 
malditos, para o fogo eterno, preparado para o 
demónio e os seus anjos. 42Porque tive fome e não Me 

destes de comer; tive sede e não Me destes de 
beber; 43era peregrino e não Me recolhestes; estava 
sem roupa e não Me vestistes; estive doente e na 
prisão e não Me fostes visitar’. 44Então também eles 

Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor, quando é que Te vimos 
com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, 
doente ou na prisão, e não Te prestámos  
assistência?’ 45E 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’. 46Estes irão para o suplício eterno e 
os justos para a vida eterna». 
 

Palavra da Salvação. 

  

Comentário: 
 

       Depois de escutarmos esta leitura, 
ficamos a pensar que, um Deus que 
condena sem piedade, é, para um cristão, 
muito embaraçante. Não se compreende 
como é que as ameaças terríveis mencio-
nadas nos versículos 41 a 46 possam ser 
consideradas «evangelho», «boa nova», 
«anúncio de salvação». 
      E há uma dificuldade ainda maior: como 
pôr de acordo o Deus severo, que aparece 
no trecho de hoje, com o Pai de quem se 
fala ao longo de todo o Evangelho? Ele, que 
«faz com que o sol se levante e a chuva 
caia sobre os justos e os pecadores», que 
exige dos seus filhos que não façam 
distinções entre bons e maus (Mt 5, 43-48), 
como pode, a certa altura, operar (fazer) 
uma separação que a nós ordena que não 
façamos? Se lança no fogo eterno os seus 
inimigos, então não pode exigir que nós os 
amemos (Mt 5, 44). Jesus, que veio «procu-
rar e salvar o que estava perdido» (Lc 19, 
10) e que se gloriava de ser «amigo de 
cobradores de impostos e de pecadores» 
(Lc 7, 34), alguma vez poderá um dia virar-       
-se contra eles? 
       Ao mesmo tempo, é também a 
«justiça» deste Deus que não satisfaz: 
poderá o pecado do ser humano (criatura 
frágil, limitada, finita) ser punido com um 
castigo infinito, «eterno»? Não haveria 
equivalência nenhuma entre a culpa e a 
pena. E se o ser humano –  assim é –  
permanece livre por toda a eternidade, 
como se pode pensar que aqueles que 
agiram mal, continuarão obstinados (a 
insistirem) no seu erro? O que os poderá 
tornar assim tão teimosos? Talvez o 
encontro com Deus? 

Ora, são estas algumas das perguntas 
que,  diante  deste   trecho   do   Evangelho, 
 

discípulos os valores nos quais apostar em 
segurança. Quais são? Descobrem-se fácil-
mente, já que ocupam metade do relato; e 
são tão importantes que Jesus, correndo o 
risco de parecer monótono, reafirma-os 
quatro vezes: são seis obras de misericór-
dia. 

A lista das pessoas a ajudar –  quem 
tem fome, sede, quem é peregrino, não tem 
roupa, está doente ou na prisão (v. 35-36. 
42-43) –  era conhecida em todo o antigo 
Médio Oriente (Is 58, 6-7). Os valores que 
Jesus indica, não se assemelham àqueles, 
pelos quais a maior parte das pessoas 
perde a cabeça ou investe o seu tempo. 
Porém, são os que contam aos olhos de 
Deus. 
      De facto, qual é o ideal de pessoa 
proposto  pela  nossa sociedade?   É  o  de 
quem detém o poder, que é rico, que pode 
satisfazer qualquer capricho, que está 
sempre sob as teleobjectivas das câmaras 
da TV. ou das revistas e jornais; são 
«Pessoas de sucesso» são o atleta que faz 
enlouquecer os estádios, a estrela televisi-
va, e quem consegue tornar-se uma 
personagem notória e fazer uma brilhante 
carreira.  

Mas, na verdade, Deus vê as coisas 
doutra forma. Quando, para cada pessoa, 
se concluir a sua história na terra, quando 
cada um ficar a sós consigo mesmo e com 
Deus, um único bem será precioso: o amor. 
Nada mais. A vida será considerada um 
sucesso ou um fracasso de acordo com o 
esforço dedicado a eliminar seis situações 
de sofrimento e de pobreza: a fome, a sede, 
o exílio, a nudez, a doença, a prisão, como 
nos fala o Evangelho de hoje. 
      Mas há um pormenor que, no relato, é 
sublinhado com desvelo (carinho): nehuma 
daquelas pessoas que fez obras de 
misericórdia se deu conta de as ter feito a 
Cristo. Porque o amor só é autêntico se for 
desinteressado, se for isento de todas as 
formas de auto-complacência; quem age 
por uma recompensa, mesmo tratando-se 
da recompensa celeste (só para ir para o 
céu),  não ama ainda genuinamente. 

Um exemplo simples pode ajudar-nos a 
compreender melhor: Numa joalharia estão 
expostas duas peças, uma de ouro puro, 
mas ligeiramente gasta pelo uso, e, a outra, 
de latão brilhante. Entra um comprador 
inexperiente que fica encantado pelo brilho 
da peça em latão. Por sorte aparece um 
especialista que o avisa: «Tem cuidado –  
diz-lhe ele –  não desperdices o teu dinheiro 
com aquilo!» Este juízo salva-o, impede-o 
de cometer um erro. Mesmo que o 
especialista usasse expressões duras e 
ameaçadoras, as suas palavras seriam 
sempre uma mensagem de salvação. 

 

muita gente se coloca. São questões sérias, 
mas que poderiam ter origem numa 
interpretação não correcta do texto. 

Para já, vamos examinar o texto. 
      Na Palestina, quando cai a noite, é 
habitual os pastores separarem as ovelhas 
das cabras. As cabras, mais sensíveis ao 
frio, precisam de ficar abrigadas, enquanto 
que as ovelhas –  estando cobertas de lã –  
gostam da frescura da noite e podem ficar 
ao ar livre. Ora, Jesus serve-se desta 
imagem, tomada do dia-a-dia daquela 
gente, para transmitir a sua mensagem. 
      Para a entendermos, é preciso, antes de 
mais, ter em atenção o género literário. Uma 
leitura deste trecho que seja apressada, su-
perficial, talvez até um pouco ingénua, leva-
-nos a correr o risco de retirar dele certas 
conclusões teológicas que, num estudo 
mais atento e cuidado, se revelarão 
infundadas.  

A linguagem utilizada é típica dos 
pregadores daquela época. Na verdade, os 
pregadores daquele tempo, para abalar os 
seus ouvintes, costumavam recorrer a 
imagens impressionantes. 

Porém, tomemos atenção a um 
pormenor: quando os   rabis  falavam  de 
«fogo da Geena» não se referiam ao 
Inferno, mas ao fogo que ardia permanen-
temente (continuamente) no vale que passa 
ao lado de Jerusalém e que servia de lixeira 
da cidade. Era naquela fogueira que ardia o 
lixo da cidade. E como havia sempre lixo 
para queimar, a fogueira ardia sempre, 
nunca se apagava. Também importa saber 
que, o adjectivo «eterno», não tinha a 
conotação filosófica que assumiu nos 
nossos dias; era utilizado numa acepção 
popular muito genérica: isto é, “eterno” 
significava simplesmente «longo», «indefini-
do». Ou seja, não tinha o significado que lhe 
atribuímos hoje (sem principio nem fim). 

Normalmente, este trecho é considerado 
uma parábola, mas isso não é de todo 
exacto; pertence ao género literário 
chamado “cena de juízo”, que se encontra 
quer na Bíblia, quer na literatura rabínica. 
      A finalidade deste género literário – 
digamo-lo claramente desde já –  não é 
informar sobre o que irá acontecer no fim do 
mundo (porque isso é apenas curiosidade, 
não é  importante)  mas dar ensinamentos 
sobre o modo como comportar-se nos dias 
de hoje (porque isto é que é importante). 

É simples também determinar a mensa-
gem que Jesus pretende dar: os anos da 
vida do homem são um bem precioso, um 
tesouro que deve ser investido. Não se 
pode errar, porque há só uma vida: Ele 
sugere como utilizá-la. É utilizá-la bem! 

 Jesus considera a vida do ser humano 
tão importante e,  por isso,  revela aos seus 
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