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XXI Domingo Comum 

Fomos chamados à fé e fazemos 

parte da Igreja de Cristo, que tem Pedro 

e o seu sucessor à frente para nos guiar 

até ao Céu. 

Na Eucaristia, a Igreja reúne-se e 

renova-se com a força de Jesus. 

Avivemos a nossa fé e a nossa gratidão 

ao Senhor. 

 
 

 

Introdução 

Descobrir Jesus Cristo, é uma 

descoberta que muda o nome e a vida. 

Em finais dos anos sessenta, 

circulava um retrato de Cristo, com uma 

legenda escrita, que dizia: «wanted» que 

quer dizer: «procura-se»: cabelos 

compridos, barba inculta, amigo dos 

marginalizados, anunciador de uma 

mensagem revolucionária, mal visto pelo 

poder constituído.  Era o Jesus dos 

contestatários.  

Este Jesus, aparecia ao lado daquele 

outro Jesus, algo místico, o de quem se 

sentia atraído pela religião das 

devoções e do intimismo espiritual. 

Teve também o seu período, o Jesus 

triunfador, entre pendões, bandeiras e 

estandartes: era o «conquistador dos 

reinos» e era também o protetor dos so-

beranos (reis e presidentes) deste 

mundo. 

Mas o Jesus da religião é o mais 

inoxidável: garante a justiça, premeia os 

bons, protege os piedosos e castiga os 

maus. Por vezes, há quem o 

despromova, atribuindo-lhe o papel de 

papão para as crianças que fazem birra. 

É sempre, porém, o útil defensor de 

comportamentos morais considerados 

positivos. 

Mas Jesus é uma personagem que 

toda a gente parece querer puxar para 

seu lado (serve para tudo e para todos!) 

Depois, há ainda o Jesus que 

trazemos dentro de nós, desde os anos 

da nossa infância, aquele que nos foi 

apresentado por catequistas, por vezes 

mais cheios de boa vontade do que 

preparados, um Jesus que provável-

mente nunca nos convenceu muito e 

que, a certa altura da nossa vida, deixou 

até de ter muito a ver connosco.  

Pois é: passados dois mil anos, Ele 

não cessa (não para) de provocar e de 

interpelar cada pessoa, e como fez um 

dia lá para os lados de Cesareia de 

Filipe, (como vamos ler no Evangelho de 

hoje), persegue-nos com uma pergunta 

embaraçosa: «Quem dizeis vós que Eu 

sou?» Sim, quem dizeis?  

Na verdade, perante tanta imagem 

dele que circulam por aí, é difícil esco-

lher a autêntica. Pois é!  

Vamos então descobrir e imagem 

autêntica, verdadeira de Jesus Cristo, 

sim, porque nós não veneramos uma 

personagem do passado nem a sua dou-

trina; nós acreditamos em Cristo, Filho 

do Deus vivo. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 85, 1-3 

 

Inclinai o vosso ouvido e atendei-me, 

Senhor,  

salvai o vosso servo, que em vós confia. 

Tende compaixão de mim, Senhor,  

que a Vós clamo dia inteiro. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Is 22, 19-23) 

 

MONIÇÃO: 

 
O profeta fala do uso do poder das 

chaves, do poder de mandar por parte de 

governantes de Jerusalém. Ajuda-nos a 

entender o que Jesus vai dizer no evangelho 

de hoje. 

  

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 

 

Eis o que diz o Senhor: a 

Chebna, administrador do palácio:  
19«Vou expulsar-te do teu cargo, 

remover-te do teu posto. 20E nesse 

mesmo dia chamarei o meu servo 

Eliacim, filho de Elcias. 21Hei-de 

revesti-lo com a tua túnica, hei de 

pôr-lhe à cintura a tua faixa, 

entregar-lhe nas mãos os teus 

poderes. E ele será um pai para os 

habitantes de Jerusalém e para a 

casa de Judá. 22Porei aos seus 

ombros a chave da casa de David: 

há de abrir, sem que ninguém possa 

fechar; há de fechar, sem que 

ninguém possa abrir. 23Fixá-lo-ei 

como uma estaca em lugar firme e 
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ele será um trono de glória para a 

casa de seu pai». 
 

Palavra do Senhor. 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Na primeira parte da Leitura (até 

“…entregar-lhe nas mãos os teus poderes.”) 

coloca uma voz em tom ameaçador, a 

“Chebna” (mas não expulses a assembleia 

para fora da igreja). Depois, na segunda parte 

(“…E ele será um pai para os habitantes…”) 

coloca uma voz elogiante para “Eliacim” e o 

teu semblante também. Lembra-te que, às 

vezes, uma imagem vale mais do que mil 

palavras. 

De resto, lê devagar, com voz firme até 

ao fim da leitura. 

Entretanto, isola algumas palavras que 

podem tornar-se mais difíceis de pronunciar e 

exercita-as as vezes que precisares: Chebna / 

administrador / expulsar-te / remover-te / 

Eliacim / Elcias / revesti-lo / David (ler 

“Davide” e não “Davi”) / Fixá-lo-ei / e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 

 

O facto a que se refere esta profecia 

é bem conhecido. O rei Ezequias (século 

VIII a.C.) – um homem bom, mas 

também um pouco ingénuo – tinha 

escolhido como mordomo Chebna, um 

oportunista, uma pessoa corrupta que 

usava o dinheiro público para construir o 

seu esplêndido mausoléu, um intriguista 

que, contra o parecer de Isaías, defendia 

uma aliança com o Egipto. Foi destituído, 

e o seu lugar ocupado por Eliacim, filho 

de Elcias. Isaías aprovou esta sábia 

decisão: Eliacim era honesto, capaz, po-

liticamente de confiança. O profeta 

refere-se-lhe utilizando expressões 

entusiásticas: «ele será um pai para os 

habitantes de Jerusalém e para a casa 

de Judá» (v. 21). 

O episódio interessa-nos porque 

fornece informações sobre o modo como 

era atribuído o poder a um novo 

mordomo: o rei arrancava o manto e o 

cinto àquele que se tinha demonstrado 

inepto (néscio, ignorante) e entregava-os 

ao novo encarregado. Este era revestido 

com a túnica do seu predecessor, 

envolvido na sua faixa e condecorado 

com as insígnias; por fim, eram-lhe 

entregues as chaves do palácio (v. 20-

22). 

Receber as chaves era equivalente a 

obter todos os poderes no palácio, 

administrar os bens do soberano e 

decidir quem podia ser recebido em 

audiência. 

O trecho termina com mais duas 

imagens que indicam a condição em que 

ficará Eliacim: ele será como uma estaca 

em lugar firme como um trono de glória 

para todos os seus familiares (v. 23). 

Até parece que o profeta prevê para 

ele uma carreira fulgurante (brilhante), 

na qual irá alcançar uma posição de 

prestígio; mas não. Pelo contrário, está a 

anunciar o seu fim político. Aliás, nos 

versículos seguintes (v. 24-25, que não 

constam da leitura), Isaías descreve, 

com uma ironia subtil o fim inglorioso de 

Eliacim. A ele – diz o profeta –

«penduram-se todos os nobres da casa 

de seu pai, filhos e netos, tal como se 

penduram num prego os utensílios de 

cozinha. O prego fixado em lugar firme 

cederá, a carga que dele pendia soltar-      

-se-á, cairá e será feita em pedaços». É 

uma apresentação satírica (cínica) das 

consequências do nepotismo (da 

influência) a que também Eliacim, infeliz-

mente, acabará por ceder. Aproveitar-se-    

-á da sua posição para favorecer 

parentes, amigos e rebentos, que se irão 

agarrar a ele até se tornarem um peso 

insuportável: «a estaca» cederá e todos 

os que estão agarrados a ela cairão e 

ficarão em pedaços. Pobre Eliacim, 

homem bom, arruinado pelo poder! 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 137(138), 1-2a. bc-3.6. 8 bc (R. 8bc) 

 

MONIÇÃO: 

 
O salmo anima-nos a cantar a bondade e 

a misericórdia de Deus.  

 
REFRÃO: 

 

SENHOR, A VOSSA MISERICÓRDIA É 

ETERNA: 

NÃO ABANDONEIS A OBRA DAS VOSSAS 

MÃOS. 

 

OU: 

 

PELA VOSSA MISERICÓRDIA, 

NÃO NOS ABANDONEIS, SENHOR. 

  
De todo o coração, Senhor, eu Vos dou 

graças 

porque ouvistes as palavras da minha 

boca. 

Na presença dos Anjos Vos hei de 

cantar 

e Vos adorarei, voltado para o vosso 

templo santo. 

 

Hei de louvar o vosso nome pela vossa 

bondade e fidelidade, 

porque exaltastes acima de tudo o vosso 

nome e a vossa promessa. 

Quando Vos invoquei, me respondestes, 

aumentastes a fortaleza da minha alma. 

 

O Senhor é excelso e olha para o 

humilde, 

ao soberbo conhece-o de longe. 

Senhor, a vossa bondade é eterna, 

não abandoneis a obra das vossas 

mãos. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 11, 33-36) 

 

MONIÇÃO:  
 

São Paulo proclama com entusiasmo a 

grandeza e a sabedoria de Deus e convida-       

-nos a louvá-Lo e adorá-Lo. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 
33Como é profunda a riqueza, a 

sabedoria e a ciência de Deus! 

Como são insondáveis os seus 

desígnios e incompreensíveis os 

seus caminhos! 34Quem conheceu o 

pensamento do Senhor? Quem foi o 

seu conselheiro? 35Quem Lhe deu 

primeiro, para que tenha de receber 

retribuição? 36D’Ele, por Ele e para 

Ele são todas as coisas. Glória a 

Deus para sempre. 
 

Palavra do Senhor. 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Lembra-te, Leitor, que São Paulo está a 

falar (está a escrever) aos Romanos, um povo 

pagão, mas muito organizado, muito culto e 

muito exigente.  

São Paulo é muito direto e muito conciso, 

para conseguir fazer passar a mensagem 

àquele povo.  



Portanto, ao proclamares esta Leitura, 

vais igualmente ter na tua frente uma 

assembleia, nem sempre culta – é verdade – 

mas exigente como eram os Romanos ao 

tempo de Paulo. 

Por isso, procura primar (esmerar), como 

primava São Paulo. Respeita a pontuação, as 

exclamações e as interrogações. E não 

esqueças que a interrogação começa logo a 

fazer-se “sentir” no início da frase em “Quem 

‘?’ (3 vezes).” 

Faz a divisão do texto a partir da 

penúltima frase, em “D’Ele, por Ele e para…” 

Mas faz mesmo, ou parecerá que estás a 

responder à pergunta que precede.  

De resto, isola algumas palavras de maior 

dificuldade e exercita-as, tais como: 

insondáveis / desígnios / incompreensíveis / 

conselheiro / retribuição / e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA 

 

Este trecho conclui a longa exposição 

do problema que tanto angustiou Paulo: 

o seu povo recusou-se a reconhecer em 

Jesus, o Messias de Deus, como temos 

vindo a descobrir nas suas Leituras dos 

Domingos anteriores. Vimos que a 

infidelidade de Israel teve um aspeto 

positivo: permitiu que os pagãos 

passassem a fazer parte da Igreja.  Sim, 

porque foram de facto, as perseguições 

feitas pelos Judeus que obrigaram os 

discípulos a deixar Jerusalém, a 

dispersarem-se pelo mundo e a anunciar 

o Evangelho aos pagãos (Act 11, 19-21). 

Perante esta – chamemos-lhe 

«habilidade» de Deus – na condução dos 

acontecimentos da história e em retirar 

do mal o bem, Paulo exclama (e começa 

aqui a nossa Leitura de hoje): «Como é 

profunda a sabedoria e a ciência de 

Deus, e como são insondáveis os 

desígnios e incompreensíveis os seus 

caminhos!» (v. 33). 

Os desígnios do Senhor são de facto 

insondáveis e imprevisíveis, não só na 

história dos povos, mas também na vida 

de cada pessoa, na vida de cada um de 

nós.  

De facto, o enigma do mal sempre 

afligiu a Humanidade e nenhuma mente, 

por mais iluminada que fosse, conseguiu 

explicá-lo de forma convincente. Nem 

mesmo no livro de Job, onde o problema 

é tratado de forma direta, é dada uma 

resposta. 

Então Paulo convida a reconhecer 

humildemente, inclinando-se diante do 

mistério, que as vias do Senhor são 

"insondáveis". Mas há uma certeza que 

é dada pela fé: tudo aquilo que acontece 

é guiado pelo amor do Pai, e cada 

acontecimento, mesmo o mais 

dramático, tem sempre um sentido. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 16, 18) 

 

MONIÇÃO:  

 
Jesus interroga os Apóstolos sobre a sua 

fé. Louva Pedro pela sua confissão de fé e 

dá-lhe poderes muito grandes. Ouçamos com 

atenção e aclamemos a Jesus. 

 
REFRÃO:    

 
ALELUIA, ALELUIA! 

   

Tu és Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei a minha Igreja 

e as portas do inferno não prevalecerão 

contra ela. 

 
 

 

Evangelho  (Mt 16, 13-20) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus. 

 

Naquele tempo, 13Jesus foi para os 

lados de Cesareia de Filipe e perguntou 

aos seus discípulos: «Quem dizem os 

homens que é o Filho do homem?».  
14Eles responderam: «Uns dizem que é 

João Baptista, outros que é Elias, outros 

que é Jeremias ou algum dos profetas». 

Jesus perguntou: 15«E vós, quem dizeis 

que Eu sou?». 16Então, Simão Pedro 

tomou a palavra e disse: «Tu és o 

Messias, o Filho de Deus vivo». 17Jesus 

respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, filho 

de Jonas, porque não foram a carne e o 

sangue que to revelaram, mas sim meu 

Pai que está nos Céus. 18Também Eu te 

digo: Tu és Pedro; sobre esta pedra 

edificarei a minha Igreja e as portas do 

inferno não prevalecerão contra ela.  
19Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus: 

tudo o que ligares na terra será ligado 

nos Céus, e tudo o que desligares na 

terra será desligado nos Céus». Então 

Jesus ordenou aos discípulos que não 

dissessem a ninguém que Ele era o 

Messias. 

 

Palavra da Salvação. 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

Nas nossas relações sociais, 

sabemos distinguir muito bem o amigo 

dos colegas de trabalho, dos 

companheiros de jogo, do bar ou do 

café, ou da claque desportiva. Sabemos 

distingui-los! Também são diferentes os 

sentimentos que experimentamos pela 

rapariga acabada de conhecer, pela 

namorada ou pela esposa. 

Quando somos envolvidos no amor, 

desencadeia-se imediatamente dentro 

de nós, o mecanismo do ciúme. Ou seja, 

aparece o tormento de quem teme 

perder a pessoa amada, de quem não 

tolera rivais. É uma paixão difícil de 

controlar:  O Livro dos Provérbios, fala-

nos disso: «Cruel é a ira, furiosa é a 

cólera, mas quem poderá suportar o ciú-

me?» (Pr 27, 4); E o Livro de Ben-Sirá, 

também: «o ciúme, abrevia os dias e 

antecipa a velhice» (Eclo 30, 24). 

Ora, isto para dizer que também 

Deus é «ciumento», e é ciumento, 

porque ninguém mais do que Ele está 

apaixonado pelo homem. No Antigo 

Testamento, ecoam dezenas de vezes 

as expressões: «Eu, o Senhor, sou um 

Deus ciumento» (Ex 20, 5). «Sinto por 

Sião um amor ardente, que me provoca 

ciúme» (Zc 8, 2). «Pelo fogo do meu zelo 

será consumida toda a terra» (Sf 3, 8). É 

que Deus exige o amor exclusivo que 

apanha completamente todo o coração, 

toda a alma, todas as forças (Dt. 6,6) 

porque no coração do homem só pode 

haver lugar para Ele. 

Então, na mesma linha, este amor 

sem reservas é também pretendido por 

Cristo que diz o seguinte: «Se alguém 

vem ter comigo e não me tem mais amor 

do que ao seu pai, à sua mãe, à sua 

esposa, aos seus filhos, aos seus 

irmãos, às suas irmãs e até à própria 

vida, não pode ser meu discípulo» (Lc 

.14, 26). Quer dizer, nada deve estar 

antes dele, nem mesmo os afetos mais 

naturais (os afetos com a família) – é 

este o sentido da imagem paradoxal que 

Ele usa. 

Quem sou Eu para vós 

Um dia, – e começa aqui a nossa 

Leitura de hoje – junto à cidade que 

Filipe – um dos filhos de Herodes, o 

Grande – fundou no extremo norte do 

país, Jesus dirige aos Apóstolos duas 

perguntas. A primeira é bastante simples: 

«Quem sou Eu para as pessoas?»; já a  
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segunda é mais exigente: «Quem sou Eu 

para vós?» 

Ora, acontece que as opiniões que 

circulam, associam-no a personagens 

eminentes (importantes):   a João 

Baptista, a Elias, a Jeremias, aos antigos 

profetas (v. 13-14). 

É inegável a admiração das pessoas 

de todos os tempos por Jesus; porém, a 

estima a e a veneração não são 

suficientes. Ele não é a personificação, a 

concretização de valores excelentes, 

procurados normalmente pelas pessoas 

de boa vontade; não é um dos muitos 

que se distinguiram pela honestidade e 

pela lealdade, pelo amor aos pobres, 

pelo empenho a favor da justiça, da paz, 

da não-violência. Não. Ele é muito, mas 

mesmo muito mais que isso. 

É verdade que, já como homem, 

Jesus está longe deles porque não 

segue as táticas e as estratégias 

humanas. Basta pensar na escolha que 

fez, de esperar a maturidade (crescer) 

para iniciar a sua missão; de ter dado 

precedência à vida oculta, de não revelar 

senão aos mais íntimos o seu projeto, e 

de o fazer gradualmente; de ter invertido 

todas – mas mesmo todas – as lógicas 

humanas até ao ponto de «entregar» a 

sua vida; de ter feito da derrota o seu 

triunfo. Mas nem mesmo isto, é 

suficiente para ser considerado por Ele 

seu discípulo. Discípulo é quem 

entendeu que Ele é único, assim como é 

única a pessoa por quem nos 

apaixonamos, em quem se confia 

cegamente e pela qual estamos 

dispostos a tudo.  

Tu és o Messias o Filho de Deus 

Então é aqui que entra a resposta 

surpreendente de Pedro que, também 

em nome dos outros, mostra ter 

entendido tudo. Ele diz: «Tu és o 

Messias», Tu és o Cristo, o salvador de 

quem falaram os profetas e que todo o 

nosso povo aguarda (v. 16). És aquele 

por quem estamos dispostos a pôr em 

jogo a nossa vida. 

É difícil encontrar uma resposta mais 

exata, e, no entanto – no último versículo 

do trecho (v. 20) – o evangelista lembra 

que Jesus impõe aos discípulos o 

silêncio, de forma severa, como fizera já 

com os demónios. O motivo é simples: 

Pedro deu uma resposta exata apenas 

na forma, porque na realidade tem em 

mente uma ideia completamente 

distorcida; ele está convencido de que 

Jesus vai iniciar o Reino de Deus na 

terra e pensa que isto irá acontecer 

mediante uma ostentação de força, com 

prodígios e sinais que o hão de impor à 

atenção de toda a gente. Tem a certeza 

que vai obter um sucesso estrepitoso 

(estrondoso), e esta é também a opinião 

dos outros discípulos que, mesmo tendo 

entendido um pouco mais do que 

entenderam as multidões, são ainda 

prisioneiros da mentalidade comum que 

avalia o sucesso de uma vida com base 

nos triunfos obtidos. É que ainda 

ninguém se deu conta que, desde o 

início, o Mestre considerou diabólica a 

proposta de tomar o poder e dominar os 

reinos deste mundo. 

Tu és Pedro; sobre esta pedra… 

Na segunda parte do trecho (v. 17-

20) é referida a resposta de Jesus a 

Simão: «Tu és Pedro; sobre esta pedra 

edificarei a minha Igreja...». 

A interpretação destas palavras é 

mais difícil do que pode parecer. Por que 

motivo, e em que sentido, Simão é 

chamado «pedra» sobre a qual é 

edificada a Igreja? Tratar-se-á de uma 

simples afirmação do primado (da 

supremacia) do Papa? Não, é muito 

mais do que isso. 

Comecemos por fazer duas 

observações que nos podem ajudar a 

entender melhor este importante texto. 

Antes de mais, notamos que noutras 

partes do Novo Testamento se fala da 

«rocha» posta como alicerce da Igreja, e 

esta «rocha» – sólida, inabalável – é 

sempre e só Cristo. «Ninguém – diz 

Paulo – pode pôr um alicerce diferente 

do que já foi posto: Jesus Cristo» (1 Cor 

3, 11). Aos cristãos da Ásia Menor 

lembra desta forma a sua gloriosa 

condição: «Já não sois estrangeiros nem 

emigrantes, mas sois concidadãos dos 

santos e membros da casa de Deus, 

edificados sobre o alicerce dos 

Apóstolos e dos profetas, tendo por 

pedra angular o próprio Cristo Jesus. É 

nele que toda a construção, bem 

ajustada, cresce para formar um templo 

santo, no Senhor» (Ef 2,19-21). Pedro é 

ainda mais explícito, quando na sua 

primeira carta convida os recém 

batizados a nunca se separarem de 

Cristo porque é Ele a «pedra viva, 

rejeitada pelos homens, mas escolhida e 

preciosa aos olhos de Deus»; depois 

desenvolve a imagem e, dirigindo-se aos 

cristãos, diz: «Também vós – como 

pedras vivas – entrais na construção de 

um edifício espiritual», unidos como  

estais à «pedra angular, escolhida, 

preciosa» posta por Deus, no dia de 

Páscoa, como base de toda a 

construção  (1 Pd 2, 4-6).  

A segunda observação é que o nome 

dado a Simão – Cefas-Pedro – em 

aramaico (a língua falada por Jesus) 

muito provavelmente não significa rocha, 

mas simplesmente pedra para 

construção.  

Neste caso, a pedra de que fala 

Jesus é a fé professada por Pedro. É 

esta fé que constitui o fundamento da 

Igreja, que a mantém unida a Cristo-          

-rocha, que a torna inabalável e lhe 

permite nunca ser vencida pelas forças 

do mal. Todos aqueles que, como Pedro 

e com Pedro, professam esta fé, são 

inseridos, como pedras vivas, no edifício 

espiritual projetado por Deus. 

O inferno não vencerá 

Depois temos também a expressão 

“as portas do inferno”: ora, isto, não deve 

ser materializado. Estas portas 

representam o poder do mal, indicam 

tudo aquilo que se opõe à vida e ao bem 

da pessoa. Nada, nunca mais – garante 

Jesus – poderá impedir a Igreja de 

realizar a sua obra de salvação, desde 

que permaneça sempre unida a Ele, o 

Filho do Deus vivo.  

Depois, Pedro recebe também as 

chaves e o poder de ligar e de desligar.  

Antes de esclarecer o significado destas 

duas imagens, usadas frequentemente 

pelos rabis, notamos que o poder de 

ligar e de desligar não fica reservado a 

Pedro, mas é atribuído, logo em seguida, 

a toda a comunidade (Mt 18, 18; Jo 20, 

23). 

Pedro recebe as chaves 

Entregar as chaves – como vimos no 

comentário à primeira Leitura – equivale 

a confiar a tarefa de gerir a vida que 

decorre dentro do palácio; significa 

conceder o poder de deixar entrar em 

casa ou de negar o acesso. 

Os rabis estavam convencidos de 

possuírem «as chaves da Tora» (Livro 

da Lei) porque conheciam as Sagradas 

Escrituras; consideravam que todos 

deviam depender deles, das suas 

decisões doutrinais, dos seus juízos; 

sentiam-se no direito de discriminar entre 

justos e injustos, entre santos e 

pecadores. 

Então Jesus retoma esta imagem na 

sua dura requisitória (exigência) contra  

 
N.º 642 – 23.08.2020 – XXI Domingo Comum 

– Pág. 4 / 8    



 

– Pág. 5 / 8   
XXI Domingo Comum – 23.08.2020 – N.º 642 

 

os escribas: «Ai de vós, doutores da lei, 

porque vos apoderastes da chave da 

ciência: vós próprios não entrastes e 

impedistes a entrada àqueles que 

queriam entrar» (Lc 11, 52). Quer dizer: 

em vez de abrirem a porta da salvação, 

eles barravam-na, não revelando ao 

povo o verdadeiro rosto de Deus e a sua 

vontade. 

A estes, Jesus tirou a chave de que 

se tinham apropriado abusivamente; 

agora é apenas sua. Retomando a 

profecia de Isaías sobre Eliacim (que 

escutámos na 1ª. Leitura), o vidente do 

Apocalipse declara que é Cristo, e mais 

ninguém, aquele «que abre e ninguém 

fecha, e fecha e ninguém abre» (Ap 3, 7). 

Portanto, o edifício espiritual a que 

Jesus se refere é «o Reino dos Céus», a 

condição nova em que entra quem se 

torna seu discípulo; a chave que permite 

a entrada é a fé professada por Pedro. 

Ora, entregando as chaves a Pedro, 

Jesus não está a encarregá-lo de ser o 

porteiro do Paraíso, nem – ainda menos 

– de «mandar» nas pessoas que lhe 

estão confiadas; Ele exorta-o a ser 

«modelo do rebanho» (1 Pd 5, 3), confia-     

-lhe a tarefa de abrir de par em par, a 

toda a gente, a porta do conhecimento 

de si e do seu Evangelho. Quem passa 

através da porta aberta por Pedro com a 

sua profissão de fé (é esta a «porta 

santa») acede à salvação; quem se 

recusa, permanece excluído.  

Ligar e desligar 

Também a imagem do ligar e desligar 

é muito conhecida, visto que era utilizada 

com frequência pelos rabis do tempo de 

Jesus. Referia-se às decisões relacio-

nadas com as escolhas morais: ligar 

significava proibir, desligar equivalia a 

declarar lícito. Indicava também o poder 

de pronunciar juízos de aprovação ou de 

condenação do comportamento das 

pessoas, e, portanto, de admiti-las ou 

excluí-las da comunidade. 

 Iremos mais tarde aprofundar este 

conceito quando, daqui a duas semanas, 

examinarmos o versículo 18 do capítulo 

18 do Evangelho de Mateus, onde 

emerge que esta autoridade para 

declarar quem pertence ao Reino dos 

Céus ou não, é concedida por Jesus a 

toda a Igreja.  

Concluindo, podemos dizer que do 

trecho evangélico de hoje, assim como 

de muitos outros textos do Novo 

Testamento (Mt 10,2; Lc 22, 32; Jo 21, 

15-17), resulta claramente que a Pedro é 

confiada uma tarefa particular na Igreja: 

é ele quem aparece sempre em primeiro 

lugar, é ele que é chamado a apascentar 

os cordeiros e as ovelhinhas, e é ele 

quem deve sustentar na fé os seus 

irmãos. 

Os mal-entendidos e os desacordos 

não nasceram desta verdade, mas do 

modo de desempenhar este serviço. Ao 

longo dos séculos – admitimo-lo com 

sincera humildade – degenerou muitas 

vezes e, em vez de ser um sinal de 

amor, tornou-se expressão de poder.  

Como o próprio Papa (o saudoso 

(São João Paulo II) reconheceu expres-

samente, é necessária uma revisão do 

serviço deste ministério, de modo que o 

bispo de Roma (o Papa) seja realmente 

para todos, «aquele que preside à 

caridade» (e não ao poder). 

 
 

 

Oração Universal 

 
 

1 

Pela santa Igreja, fundada sobre a rocha 

de Pedro, 

para que permaneça firme na fé 

e seja testemunha do amor constante de 

Cristo, 

oremos, irmãos. 

2 

Pelos dirigentes dos povos e seus 

conselheiros, 

para que o Senhor lhes inspire projetos 

de paz 

e eles edifiquem uma sociedade mais 

justa,  

oremos, irmãos. 

3 

Pelos que são perseguidos 

por motivos religiosos ou políticos, 

para que seja respeitada a sua dignidade 

humana 

e possam, livremente, escolher o seu 

caminho, 

oremos. irmãos. 

4 

 Pelos que têm fome, estão doentes ou 

sozinhos, 

para que encontrem em cada homem um 

amigo 

e creiam que Jesus está perto dos que 

n’Ele confiam, 

oremos, irmãos. 

5 

Por todos nós aqui reunidos em 

assembleia, 

para que sejamos pedras vivas da Igreja 

e discípulos verdadeiros de Jesus, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Salmo 103, 13-15 

Encheis a terra, Senhor, com o fruto das 

vossas obras.  

Da terra fazeis brotar o pão e o vinho 

que alegra o coração do homem. 

 

OU: 

Jo 6, 55 

Quem come a minha carne e bebe o 

meu sangue  

tem a vida eterna, diz o Senhor,  

e Eu o ressuscitarei no último dia. 

 
 

 

Agenda Santoral 

 
Dia 24 – S. Bartolomeu (Apóstolo). 

Dia 25 – S. Luís de França.  

– S. José de Calasanz 

(Presbítero) 

Dia 27 – S. Mónica. 

Dia 28 – S. Agostinho (Bispo e Doutor da 

Igreja). 

Dia 29 – Martírio de S. João Batista. 
 

 

 

 

E vós, quem dizeis 

que Eu sou? 
 
A ação decorre numa região 

chamada Cesareia de Filipe. Ali, junto a 

umas enormes rochas, brotam umas 

nascentes que dão origem ao rio Jordão, 

fonte de vida e riqueza para o país. 

Neste local geográfico Jesus 

pergunta aos discípulos (à comunidade 

cristã) acerca da sua identidade. Há 

respostas variadas. Mas a sua 

verdadeira identidade só será 

reconhecida quando a pergunta for feita 

para dentro; para a própria comunidade 

de Jesus. Porque só se reconhece 

Jesus, no seio da comunidade. 

O povo judeu esperava um descen- 
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dente de David, cheio de força política e 

militar, capaz de derrotar os inimigos 

pelas armas.   Esta imagem do Messias 

era também a dos discípulos e dos 

Apóstolos. Pedro acertará em cheio ao 

definir Jesus como “O Messias, o Filho 

do Deus Vivo” ... 

A autoridade de Jesus não radica na 

força, no poder ou na riqueza, mas no 

amor, na humildade e na misericórdia. 

 
 

 

 

Tu és o Filho de Deus 

vivo 
  

 No Evangelho conta-nos São 

Mateus como Jesus interrogou os 

Apóstolos: 

- E vós quem dizeis que Eu sou? 

É uma pergunta direta sobre a sua fé. 

E vemos a resposta pronta e decidida de 

Pedro: 

- Tu és o Messias o Filho de Deus 

vivo. 

Jesus louva a fé de Pedro e lembra-      

-lhe que ela é um dom de Deus. 

Temos de imitar o Apóstolo e pedir a 

Jesus que nos dê uma fé grande e clara 

capaz de marcar todas as atitudes da 

nossa vida. Fé em Jesus Cristo e fé na 

Igreja. 

No Credo dizemos: Creio na Igreja 

Una, Santa, Católica e Apostólica. 

Jesus fundou a Sua Igreja para 

continuar no mundo a obra da salvação 

dos homens. Quis que tivesse estas 

quatro notas: Una, Santa, Católica e 

Apostólica. Estão interligadas. 

Igreja unida na fé 

É una na fé. Todos professamos as 

mesmas verdades recebidas de Cristo. 

Temos os mesmos sacramentos que não 

foram inventados pelos homens. 

Estamos unidos pela caridade e 

apoiamo-nos mutuamente. E obedece-

mos ao Sucessor de Pedro, pastor de 

toda a Igreja. 

Igreja santa 

É santa. Tem os meios para nos 

fazer santos. É formada por santos. Os 

pecadores que nela existem são também 

eles chamados à santidade. Tem nela a 

fonte da santidade que é o próprio 

Jesus, é guiada pelo Espírito Santo que 

a santifica. 

Igreja católica 

É católica, para todos os homens, de 

todas as raças e nações. Não exclui 

ninguém. Nela e pela misericórdia de 

Deus, todos se salvam. 

Igreja apostólica 

É apostólica, está apoiada sobre os 

Apóstolos, que Jesus escolheu e pôs à 

sua frente para a governar, ensinar e 

santificar. 

 
 

 

 

Sobre esta pedra 

edificarei a Minha Igreja 
  

Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro 

(pedra) e sobre esta pedra edificarei a 

Minha Igreja. 

Jesus faz dele a pedra da unidade na 

Igreja. E dá-lhe poderes muito grandes:  

dar-te-ei as chaves do Reino dos céus E 

tudo o que ligares na terra será ligado 

nos céus e tudo o que desligares na 

terra será desligado nos Céus. 

Depois da ressurreição o Senhor 

confirmou esses poderes, dizendo:  

apascenta as minhas ovelhas apascenta 

os Meus cordeiros. Seria pastor de todo 

o rebanho de Cristo, dos fiéis e de todos 

os pastores. 

Hoje o Pedro é o Papa 

O papa, sucessor de Pedro herdou 

esses poderes e a mesma missão ao 

serviço de toda a Igreja. 

Temos de obedecer ao Santo Padre, 

vendo nele a Cristo. Havemos de rezar 

por ele. O Senhor fala das portas do 

inferno, dos ataques do demónio contra 

a Igreja e contra os que estão à sua 

frente. 

Os primeiros cristãos rezavam 

insistentemente por Pedro, que Herodes 

tinha mandado prender para o matar. O 

Senhor enviou um anjo a libertá-lo da 

prisão. 

Pedro e os seus sucessores teriam a 

missão de garantir a unidade na igreja, 

como a pedra do alicerce garante que a 

casa se mantém unida e não se 

desmorona. 

Havemos de estar unidos a ele não 

só pela oração, mas também escutando 

o que nos diz e obedecendo ao que nos 

manda em nome de Jesus. 

 
 

 

As portas do inferno 

não prevalecerão 
  

Jesus deixou uma garantia a Pedro e 

a todos cristãos: as portas do inferno não 

prevalecerão contra a Igreja. O demónio 

fará tudo para a destruir como vemos ao 

contemplar a história da Igreja. Nos 

primeiros séculos vieram as perse-

guições. Não a venceram. Tertuliano 

escrevia por volta do ano 200: “sangue 

de mártires, semente de cristãos”. 

Vieram depois as heresias. O 

arianismo, no século IV, parecia ter 

corrompido a fé recebida. Os defensores 

da ortodoxia foram perseguidos e 

desterrados. Mas o demónio não levou a 

melhor. 

Depois as invasões dos bárbaros 

ameaçavam deitar abaixo o que já 

estava construído. Mas a maioria deles 

abraçou a fé católica. 

Vieram os escândalos de sacerdotes 

e até de papas. Apareceu a rebelião de 

Lutero e do protestantismo que separou 

da Igreja muitas nações. Mas a Igreja 

rejuvenesceu e alargou a sua mensagem 

a novos povos da terra. 

Não faltaram nunca as perseguições. 

Também o século XX, há pouco 

terminado, foi um século de mártires. 

Surgiram maus exemplos dentro da 

Igreja, no próprio clero, nas últimas 

décadas. Mas a barca de Pedro continua 

segura porque nela está Cristo e tem 

mais poder que todos os demónios. 

Há anos, São João Paulo II 

conversava com o beato Álvaro del 

Portillo. Falavam da situação em alguns 

países e Mons. del Portillo comentou: 

«são coisas de Satanás.» 

E o papa perguntou: o senhor já o 

viu? 

– Não, mas sinto-o.  

– A mim acontece o mesmo – 

exclamou o Santo Padre.  

Às vezes é fácil comprovar a ação do 

inimigo de Deus e das almas no mundo 

à nossa volta. 

As palavras de Jesus garantem que a 

Igreja se manterá firme na fé. O demónio 

pai da mentira não conseguirá desviá-la 

da verdade. Ela goza do carisma da 

infalibilidade, nas coisas da fé e da moral 

cristã. Jesus quis que esse carisma 

estivesse ligado a Pedro e aos seus 

sucessores. Ao anunciar a Pedro que o 

iria negar na Paixão diz-lhe: Eu roguei 

por ti para que a tua fé não desfaleça e  
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tu uma vez convertido confirma os teus 

irmãos (Lc 22,31-32). 

O Papa tem a missão de confirmar 

na fé os outros bispos e toda a Igreja e 

goza duma assistência especial do 

Espírito Santo para apascentar todo o 

rebanho de Cristo. 

Quando algum bispo ou sacerdote 

diz coisas que escandalizam pela sua 

novidade vejamos o que ensina o Santo 

Padre. Ele não tem o poder de inventar 

novas doutrinas, mas tem a missão de 

nos garantir os ensinamentos de Jesus. 

Rezemos a Nossa Senhora, Mãe da 

Igreja, para que a defenda dos ataques 

do maligno e proteja o Papa e todos 

cristãos. 

 
 

 

 

CIDADE DO VATICANO 

 

Padre exorcista ensina 

como se defender do 

demónio 
  

Quais são as melhores armas para 

se defender do demónio? 

O presidente da Associação Interna-

cional de Exorcistas, Padre Francesco 

Bamonte, responde, em entrevista para 

a Rádio Vaticano. 

Como atuam os demónios? 

De acordo com o sacerdote, não 

basta saber que os demónios existem, 

mas é necessário conhecer como atuam 

para não cair nas suas armadilhas. 

Afinal, os demónios “querem que 

sejamos como eles; não querem a 

santidade de Cristo em nós. Além disso, 

não querem o nosso testemunho cristão, 

não querem que sejamos discípulos de 

Jesus” – advertiu.  

Importância dos padres exorcistas 

Nesse sentido, explicou que a 

presença de sacerdotes exorcistas nas 

Dioceses é importantíssima. Pois do 

contrário o povo começa a ir atrás de 

magos, feiticeiros, bruxas, seitas, etc. 

“O exorcista é antes de tudo um 

evangelizador, um sacerdote. Decerto, 

independente da origem do mal que 

padece quem acode a ele, seja ou não 

seja uma autêntica forma de ação 

extraordinária do Demónio, o sacerdote 

exorcista esforça-se para infundir 

serenidade, paz, confiança em Deus e 

esperança em sua graça”. 

A melhores armas para se 

defender do demónio 

O Padre Bamonte apresentou quatro 

armas para que os fiéis lutem contra a 

ação demoníaca: 

1.ª – A Palavra de Deus. 

“Esta é a arma mais poderosa, como 

diz o Papa Francisco, que nos convida a 

levar sempre no bolso um Evangelho. 

Em nosso interior, esta Palavra, quando 

entra, vive, atua e enche-nos de graça 

do Espírito Santo”. 

2.ª – O Rosário. 

“Segue-lhe a oração do Santo 

Rosário, o encomendar-se a Nossa 

Senhora, a quem o Demónio odeia 

especialmente”. 

3.ª – A Confissão. 

“É importante reconhecermo-nos 

humildemente pecadores, confessar os 

nossos pecados e pedir a Deus a força 

para não pecar mais”. 

4.ª – A Santa Missa. 

“A participação na Santa Missa nos 

dias festivos, e também a luta contra os 

nossos defeitos e pecados, contra o que 

o pecado original deixou em nós, para 

que triunfe o homem novo em Cristo”. 

(EPC) 

 
 

 

Sabias que… 

Cesareia de Filipe 
 

Foi uma importante urbe (cidade) 

construída sobre os escombros da antiga 

cidade de Panias, assim chamada 

porque nela se tinha construído um 

templo original cavado na rocha em 

honra do deus Pan, divindade da 

natureza. Junto aos restos deste grande 

templo encontra-se a entrada para uma 

grande gruta a que o povo chamava de 

“Portas do Hades ou Inferno”. 

A visão dos enormes penedos que ali 

se levantam e a entrada da gruta, talvez 

tenham servido de inspiração para Jesus 

pronunciar a frase “tu és Pedro, sobre 

esta rocha edificarei a minha Igreja e as 

portas do Hades não prevalecerão 

contra ela”. 

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(32) 

AS MULHERES DE JERUSALÉM 

 

Felizes os que choram, porque serão 

consolados. 

                                          (Mt 5, 4) 

 

II 

Choro pelas vezes  

em que não chorei,  

em que, indiferente,  

a cara desviei  

para não ver a dor  

na cara vencida  

de um irmão carente  

levando sua cruz  

pela estrada da vida.  

 

E sei que é Jesus  

quem segue a seu lado,  

com a sua cruz,  

levando pela mão  

esse outro irmão  

por mim rejeitado!  

 

 Choro pelas vezes  

em que não chorei,  

em que não senti  

a dor que causei;  

em que não Te vi  

no irmão desprezado  

que ia ao meu lado,  

e não o amei. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

Oração 

Senhor,  

puseste-nos na terra para ser luz  

e para ser fogueira resplandecente.  

 

Mas com frequência  

custa-nos manter acesa  

a chama da fé e da solidariedade. 

 

Senhor, chamaste-nos  

para sermos tuas testemunhas,  

e queres que iluminemos  

o caminho das pessoas.  

 

Mas às vezes  

somos apenas um povo vacilante. 
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Senhor, fortalece-nos.  

Dá-nos um coração generoso  

para sermos reflexos da tua luz;  

uma luz que alumia, que aquece,  

que nos liberta e torna irmãos. 

 
 

 

Descomplica (20) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Segundo verbo: “Acreditar” 

Um dia decidi não desistir. E lutei 

muito para hoje saber decidir. Um dia 

encolhi os ombros aos que diziam que 

eu não era capaz, e hoje sou a que 

agradece pelos que ficaram para trás. 

Um dia repeti a mim mesma que na vida 

vão sempre haver coisas que não nos 

fazem bem, pessoas que não importam, 

energias que nos tiram a paz. A mim 

cabe-me saber filtrar, saber fazer a fila 

andar, seguir em frente com a minha 

vida só com quem quer – e merece – 

ficar. 

A vida ensinou-me que (mais) felizes 

são as pessoas que mantêm o coração 

limpo e leve. 

– Agiganta a tua fé.  
 

 (Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

Máximas para a vida 

Ninguém é… 
 

Ninguém é tão forte  

que nunca tenha chorado. 

Ninguém é tão fraco  

que nunca tenha vencido. 

Ninguém é tão inútil  

que nunca tenha contribuído. 

Ninguém é tão sóbrio  

que nunca tenha errado. 

Ninguém é tão ninguém  

que nunca precise de ninguém. 

 
 

 

O dinheiro compra um mausoléu, 

mas não um lugar no Céu. 

(Fernando Pessoa) 

Seis Adágios populares 
 

1 
Presunção e água benta  

cada um toma a que quer 

2 

Entre parentes e irmãos  

ninguém meta as mãos 

3 

Quem cala  

vence sempre 

4 

O mal que da tua boca sai  

no teu peito cai 

5 

Quem desdenha  

quer comprar 

6 

Tens muito medo  

e pouca vergonha 

 
 

 

Humor 

Bêbado 
 

Um tipo chega a casa, alta 

madrugada, podre de bêbado. Despe-se, 

deita-se e quando olha para o fundo da 

cama vê seis pés. 

– Isto cheira-me a esturro… seis 

pés? 

Sai da cama, vai até ao fundo e 

começa a contá-los: 

– Um, dois, três, quatro. Porra, afinal 

está certo. É o vinho!! 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

É um risco 
 

Um cidadão estaciona o automóvel 

de frente duma casa onde encontra 

lugar. Vem o polícia e diz: 

– O senhor não pode estacionar aí. É 

a casa do Ministro das Finanças. 

– Não faz mal… o carro tem alarme 

antirroubo… 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Mentir 
 

O diretor da escola telefona: 

– Senhor Francisco? 

– Sim… faça o favor… quem fala? 

– Daqui fala o diretor da escola. O 

seu filho foi suspenso por mentir… 

– Porra! O petiz é mesmo bom a 

mentir, sr. Diretor! Eu nem tenho filhos!... 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Tribunal 
 

No tribunal, diz o juiz para o réu: 

– Pelos vistos, o senhor não faz nada 

na vida! 

Diz o réu: 

– Faço, sim, senhor doutor juiz! Faço 

de coxo, de cego, de coitadinho, de 

pedinte… 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Conhecido 
 

Dois malucos vão na rua e um deles 

apanha do chão um bocado de espelho. 

Olha-se no espelho e diz: 

– Esta cara não me é estranha! 

O outro tira-lhe o espelho da mão, 

olha e diz: 

– Então não vês que sou eu, carago! 
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