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XXII Domingo Comum 

Jesus anuncia a sua morte e 

ressurreição. “Jesus começou a explicar 

que tinha de ir a Jerusalém e sofrer 

muito às mãos dos anciãos. Tinha de ser 

morto e ressuscitar ao terceiro dia.” Os 

discípulos já acreditavam em Jesus 

como Filho de Deus. Agora devem 

aceitar Jesus, como Messias sofredor, 

que há de morrer para salvar a 

humanidade. 

A liturgia do XXII Domingo do Tempo 

Comum convida-nos a refletir sobre o 

convite de Jesus. “Se alguém quiser 

seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a 

sua cruz e siga-me. Quem perder a vida 

por minha causa há de encontrá-la.” 

 
 

 

Introdução 

Dá a vida, se não a queres perder! 

      

«Nos dias da angústia» (Salmo 77,3) 

invocamos o Senhor, porque estamos 

certos de que é Ele quem «a todos dá a 

vida, a respiração e tudo mais» (Act 17, 

25).  

De facto, quando surgem problemas 

graves na nossa vida ou na nossa 

saúde, recorremos aos santos, visitamos 

santuários, beijamos relíquias, fazemos 

novenas... enfim, fazemos tudo para que 

tenhamos vida. 

Também as multidões procuravam 

Jesus, «tentavam retê-lo para que não 

se afastasse delas» (Lc 4, 42), tocavam-    

-no «pois emanava dele uma força que a 

todos curava» (Lc 6, 19). Aproximavam-     

-se dele para obter a vida. «Eu vim –

tinha declarado – para que tenham vida 

e a tenham em abundância» (Jo 10, 10). 

E, no entanto, na sua proposta há algo 

de paradoxal (contraditório), aliás, diria 

até, de absurdo. Porque, de facto, para 

chegar à vida é preciso perdê-la: O 

próprio Jesus o afirma: «Eu ofereço a mi-

nha vida, para a retomar depois; 

ninguém ma tira, mas sou Eu que a 

ofereço» (Jo 10, 17-18) e justifica a sua 

escolha comparando-se com a semente: 

«se o grão de trigo, lançado à terra, não 

morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá 

muito fruto» (Jo 12, 24). 

Ora, acontecia que, para mente 

mesquinha daquele povo e da nossa 

ainda mais, estas afirmações de Jesus, 

eram e são muito violentas. Na verdade, 

é preciso mesmo muita fé para acreditar 

que, para ter a vida, seja preciso «não 

amá-la mais que a morte» (Ap 12, 11). 

Ou seja, temos de amar a morte, tanto 

como amamos a vida! É uma lógica 

estranha, desconcertante!  

Entretanto, conhecemos a promessa: 

Deus garante a Abraão uma posteridade 

numerosa como as estrelas do céu... e 

pede-lhe em sacrifício o filho Isaac que 

deveria realizar a promessa. Ora, 

perante um absurdo deste tamanho 

(segundo a nossa mente tacanha), uma 

tal prova só pode ser enfrentada por 

quem acredita firmemente; por quem 

tenha muita, mas mesmo muita fé.  

Também Jesus promete ao discípulo 

introduzi-lo na vida: «quem me segue 

terá a luz da vida... nunca morrerá... 

nunca experimentará a morte» (Jo 8, 

12.51-52) ... e, no entanto, encaminha-se 

para a cruz, imerge-se nas águas da 

morte. (é muito difícil de entender!).  

Pois é: encaminha-se para as “águas 

da morte”, mas, depois, há de «emergir», 

no dia de Páscoa, ao ressuscitar. Felizes 

aqueles que tiverem a coragem de o 

seguir: ser-lhes-á dado o alimento «da 

árvore da Vida» (Ap 2, 7), ficarão para 

sempre com Ele (1 Ts 4, 17) e verão 

Deus tal como Ele é (1 Jo. 3, 2). 

      Por   isso, diremos   como   São 

Pedro: “Senhor, a   quem   iremos?   Só 

Tu tens palavras de vida eterna!” 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 85, 3.5 

 

Tende compaixão de mim, Senhor,  

que a Vós clamo o dia inteiro.  

Vós, Senhor, sois bom e indulgente, 

cheio de misericórdia para àqueles 

que Vos invocam. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Jr 20, 7-9) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
«Vós me seduzistes, Senhor.» 

 O profeta Jeremias sentiu a tentação de 

“não mais falar em nome de Deus”. Nesta luta 

interior, o amor e a fidelidade do profeta, foi 

mais forte que o desânimo, porque “sentiu nos 

seus ossos o fogo abrasador pela glória de 

Deus.”  
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LEITURA: 

 
 

Leitura da Profecia de Jeremias 
 

7Vós me seduzistes, Senhor, e eu 

deixei-me seduzir; Vós me 

dominastes e vencestes. Em todo o 

tempo sou objeto de escárnio, toda a 

gente se ri de mim; 8porque sempre 

que falo é para gritar e proclamar: 

«Violência e ruína!» E a palavra do 

Senhor tornou-se para mim ocasião 

permanente de insultos e 

zombarias. 9Então eu disse: «Não 

voltarei a falar n’Ele, Não falarei 

mais em seu nome». Mas havia no 

meu coração um fogo ardente, 

comprimido dentro dos meus ossos. 

Procurava contê-lo, mas não podia. 
 

Palavra do Senhor. 
 

  

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Se respeitares a pontuação ( , / ; / . / : / « 

» / ! ) contida neste texto, se leres 

calmamente e devagar, farás uma boa leitura, 

já que ela é relativamente fácil de proclamar.  

Faz a divisão do texto na penúltima frase, 

em: “Mas havia no meu coração um fogo 

ardente, …”  

Exercita algumas palavras: seduzistes 

(não é “seduziste”) / seduzir / dominastes 

(não é “dominaste”) / vencestes (não é 

“venceste”) / escárnio / Violência / insultos / 

zombarias / comprimido / contê-lo / e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 

 

Diz o salmista: «Confia ao Senhor o 

teu destino, confia nele e Ele há de 

ajudar-te. Fará brilhar, como luz, a tua 

justiça» (SI 37, 5-6). É o que sugere (o 

que aconselha) ao seu discípulo um 

velho sábio que, ao fim de uma vida 

íntegra, está convencido de que Deus o 

cumulou de favores e de bênçãos pela 

sua retidão. 

Diz ainda mais o salmista: «Como 

Deus é bom para Israel, para os que têm 

o coração puro (SI 73,1) – é a doutrina 

tradicional de Israel, é a verdade 

indiscutível da justa retribuição. E, no 

entanto, perante o desmentido dos 

factos, muitas vezes incompreensíveis, 

todos os dogmas da fé parecem 

afirmações ingénuas (infantis), mofas, às 

vezes até mesmo enganos e 

provocações. Numa palavra: tal como no 

tempo de Jeremias, também nós vemos 

“o justo” a passar dificuldades e “o 

pecador” a crescer e a prosperar.  

Na Leitura de hoje, é apresentada a 

reação desesperada de um homem que, 

perante o absurdo da vida, dirige a Deus 

uma acusação temerária (atrevida), 

diríamos até, quase blasfema (injuriosa). 

Diz ele: «Tu traíste-me!» É Jeremias, o 

profeta que, por ter sido fiel à sua 

missão, sofreu perseguições, desventu-

ras, todo o tipo de desgraças; a certa 

altura não aguentou mais, e, por isso, 

gritou a Deus o seu lamento. 

Os factos eram estes: estamos em 

Jerusalém, nos anos dramáticos que 

precedem a destruição da cidade e a 

deportação para a Babilónia.  O país 

está à beira da catástrofe, e o rei 

Joaquim, um fraco, um cobarde, 

interessa-se mais pela construção do 

seu luxuoso palácio do que pela ruína 

iminente (próxima, breve) do seu povo; 

também os sacerdotes pregam uma 

religião vã (inútil), ilusória (bonita, mas 

falsa), que se resume a uma fria 

execução de ritos e cerimónias 

exteriores aos quais não corresponde a 

conversão do coração, nem sequer  uma 

vida conforme às leis de Deus. 

Ora, é precisamente nesta situação 

que Deus chama Jeremias: «Irás aonde 

Eu te enviar e dirás tudo o que Eu te 

mandar.» (são as ordens que recebe). O 

profeta assusta-se, é jovem, não sabe 

falar; mas o Senhor tranquiliza-o: «Não 

terás medo diante deles, pois Eu estou 

contigo para te livrar... far-te-ão guerra, 

mas não hão de vencer, porque Eu estou 

contigo para te salvar» (Jr 1, 7-8.19). 

Perante esta afirmação tão perentória 

(decisiva), como não acreditar Nele? 

Jeremias aceita, mas começam logo, as 

incompreensões. Surgem contrastes 

(críticas), rebentam conflitos com o rei, 

com os comandantes do exército, com 

as autoridades religiosas. Enfim… até 

mesmo o povo, irritado e desiludido, 

pede que se cale o profeta. (que seja 

silenciado). Os inimigos declarados já 

não o suportam, reúnem provas contra 

ele, mandam-no prender, batem-lhe e 

conseguem que seja submetido a um 

processo, do qual, por sorte (ou por 

milagre de Deus!) sairá absolvido. 

Para já o pior parece ter passado, 

mesmo que as tensões, a ansiedade, o 

desconforto, tenham marcado, profunda-

mente a sua vida e abalado até o seu 

equilíbrio psicológico. É então nesta 

situação que Jeremias levanta a Deus o 

lamento relatado na Leitura de hoje. 

Abre-se com uma imagem muito viva, 

a mais audaz (destemida) de toda a 

Bíblia. Diz isto: «Vós me seduzistes 

(conquistastes), Senhor, e eu deixei-me 

seduzir» (v. 7). Muito bonita esta 

expressão de Jeremias! Aqui, o profeta 

compara a sua vocação, a uma rapariga 

seduzida, que depois de se ter deixado 

lisonjear pelas palavras doces de um 

jovem, e ter cedido às suas propostas, é 

abandonada ao seu destino. Agora, nada 

mais lhe resta senão amaldiçoar o 

momento em que acreditou num falso 

amor. 

Pois é mesmo assim que se sente 

Jeremias: só…, sozinho…, contra 

todos…, objeto de escárnio e de 

violência da parte do povo.   E interroga-     

-se: Afinal por que é que Deus o chamou 

para uma missão que está a revelar-se 

um fracasso? Então, angustiado, 

pergunta-se como pôde deixar-se 

seduzir? Podia ter ficado tranquilamente 

com a sua família, a trabalhar nos 

campos da pacífica localidade de Anatot 

– mas não o fez. 

Então, já no seu desespero, Jeremias 

exclama: «Não voltarei a falar nele. Não 

falarei mais em seu nome» (v. 9). Ora, 

isto é o grito carregado de raiva e 

amargura do enamorado que procura 

cortar com o relacionamento atormen-

tado e tempestuoso em que está 

envolvido. Acabar com o namoro – 

diríamos nós. 

Porém, como acontece a quem viveu 

um afeto arrebatador, Jeremias já não 

consegue libertar-se do Senhor que o 

seduziu. Quer dizer, a paixão arde-lhe no 

coração como um fogo que não se pode 

apagar. E não obstante a dor atroz e a 

desilusão que experimenta, não pode 

renunciar à sua missão. Não pode! 

Jeremias sente-se tentado – é certo – 

a calar a verdade e a esquecer a voz de 

Deus.  Porém, é de tal modo atraído por 

Ele e para Ele que aceita o sofrimento 

em vez da desistência, do abandono e 

mantém-se fiel à sua missão. Foi assim 

que fez.  

Que também cada um de nós seja 

fiel ao projeto que Deus nos traçou. 
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Salmo Responsorial 
Salmo  

 

MONIÇÃO: 

 
O salmo de hoje traduz o grande desejo 

de contemplar a glória de Deus. Tal como o 

salmista, também nós temos sede de Deus. A 

Igreja utiliza frequentemente este salmo 62 na 

oração da manhã: “Senhor, sois o meu Deus, 

desde a aurora vos procuro.” 

 
 
REFRÃO: 

A MINHA ALMA TEM SEDE DE VÓS, 

MEU DEUS. 

  
Senhor, sois o meu Deus: desde a 

aurora Vos procuro. 

A minha alma tem sede de Vós. 

Por Vós suspiro, 

como terra árida, sequiosa, sem água. 

  

Quero contemplar-Vos no santuário, 

para ver o vosso poder e a vossa glória. 

A vossa graça vale mais do que a vida; 

por isso, os meus lábios hão de cantar-        

-Vos louvores. 

  

Assim Vos bendirei toda a minha vida 

e em vosso louvor levantarei as mãos. 

Serei saciado com saborosos manjares, 

e com vozes de júbilo Vos louvarei. 

  

Porque Vos tornastes o meu refúgio, 

exulto à sombra das vossas asas. 

Unido a Vós estou, Senhor, 

a vossa mão me serve de amparo. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 12, 1-2) 

 

MONIÇÃO:  
 

«Oferecei-vos como vítima santa, 

agradável a Deus.» 

Jesus ofereceu a sua vida por nós. São 

Paulo pede-nos para imitar o divino Mestre, 

fazendo da nossa vida uma oferenda 

permanente e agradável a Deus: “Peço-vos, 

irmãos, oferecei-vos a Deus. Não vos 

conformeis com este mundo.” 

Escutemos com atenção esta segunda 

Leitura. 

  

LEITURA:  

 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

1Peço-vos, irmãos, pela 

misericórdia de Deus, que vos 

ofereçais a vós mesmos como vítima 

santa, viva, agradável a Deus, como 

culto racional. 2Não vos conformeis 

com este mundo, mas transformai-     

-vos, pela renovação espiritual da 

vossa mente, para saberdes 

discernir, segundo a vontade de 

Deus, o que é bom, o que Lhe é 

agradável, o que é perfeito. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Estamos perante um texto exortativo e, 

portanto, deve ser proclamado com firmeza, 

como quem dá uma ordem a cumprir. 

Palavras menos fáceis: misericórdia / 

ofereçais / agradável / transformai-vos / 

renovação / saberdes (não é saberes) / 

discernir (não é “dicernir”) / e outras.  
 

 
 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA 

 

Já alguma vez pensamos, refletimos, 

quanto interessam a Deus, as nossas 

celebrações litúrgicas, se não forem 

acompanhadas de obras de amor? 

Disseram-no os profetas, e di-lo muitas 

vezes também Jesus: Deus «quer a 

misericórdia, não o sacrifício» (Mt 9, 13). 

As primeiras palavras desta Leitura 

recordam-nos que, as liturgias solenes 

do Templo, foram agora substituídas por 

um modo novo de louvar a Deus. Ou 

seja: agora já não são mais sacrificados 

animais no Templo, mas, o sacrifício da 

própria vida de todos os dias, oferecida 

ao Senhor, pelos irmãos (v. 1). Se as 

nossas liturgias não celebram uma vida 

de amor, reduzem-se a um cerimonial 

vazio, sem conteúdo, são uma 

exterioridade pura, um formalismo inútil. 

Paulo continua a recomendar aos 

cristãos que não se conformem com 

«este mundo». Na linguagem do Novo 

Testamento, esta expressão tem um 

significado qualitativo (não geográfico). A 

o que Paulo se refere, é a mentalidade 

dominante, é o modo de pensar que toda 

a gente considera normal, prudente, 

sensato. É que esta lógica penetra 

facilmente na mente e no coração, é 

assimilada, e sem mesmo se dar conta, 

o cristão acaba por pensar como toda a 

gente e por se adequar à moral corrente 

(o que não traz de bem nem de bom). 

Este mecanismo de integração é 

enganador e perigoso, e é preciso tomar 

consciência dele e estarmos atentos 

para não sermos arrastados.  

É por este motivo que o Apóstolo 

pede que se renove a mente, de modo a 

saber discernir a cada momento qual é o 

comportamento que agrada a Deus, 

mesmo que seja incompreensível para 

os homens. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(cf Ef 1, 17-18) 

 

MONIÇÃO:  

 
“Deus ilumine os olhos dos nossos 

corações.” (Ef 1,17) 

O Espírito Santo derramado em nossos 

corações dá-nos a alegria de sabermos a que 

esperança fomos chamados. Com os Anjos 

havemos de cantar as misericórdias do 

Senhor, na glória do Pai celeste. 
 

 
REFRÃO:    

 
ALELUIA, ALELUIA! 

   

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, 

ilumine os olhos do nosso coração, 

para sabermos a que esperança fomos 

chamados. 

 
 

 

Evangelho (Mt 16, 21-27) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 21Jesus começou a 

explicar aos seus discípulos que tinha de 

ir a Jerusalém e sofrer muito da parte 

dos anciãos, dos príncipes dos 

sacerdotes e dos escribas; que tinha de 

ser morto e ressuscitar ao terceiro 

dia. 22Pedro, tomando-O à parte, 

começou a contestá-l’O, dizendo: «Deus 

Te livre de tal, Senhor! Isso não há de 



acontecer!» 23Jesus voltou-Se para 

Pedro e disse-lhe: «Vai-te daqui, 

Satanás. Tu és para mim uma ocasião 

de escândalo, pois não tens em vista as 

coisas de Deus, mas dos homens».  
24Jesus disse então aos seus discípulos: 

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a 

si mesmo, tome a sua cruz e siga-             

-Me. 25Porque, quem quiser salvar a sua 

vida há de perdê-la; mas quem perder a 

sua vida por minha causa, há de 

encontrá-la. 26Na verdade, que aproveita 

ao homem ganhar o mundo inteiro, se 

perder a sua vida? Que poderá dar o 

homem em troca da sua vida? 27O Filho 

do homem há de vir na glória de seu Pai, 

com os seus Anjos, e então dará a cada 

um segundo as suas obras». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

Os Hebreus do tempo de Jesus 

viviam na expectativa de um mundo 

melhor, chamavam-lhe, do «século que 

deve vir», rico de paz e justiça. 

Baseando-se no capítulo 36 do livro de 

Ezequiel, os rabis anunciavam, «para os 

últimos tempos», uma transformação 

prodigiosa da terra: nos dias do messias 

– garantiam eles – a Palestina 

transformar-se-á num jardim, e os jardins 

tornar-se-ão florestas; a fertilidade do 

solo será multiplicada por mil, haverá 

riqueza para todos e abundância de 

bens, como no período paradisíaco dos 

inícios. 

Também os Apóstolos cultivavam 

estas esperanças, certos de que a vinda 

do Reino de Deus estava iminente 

(estava próxima). Tinham intuído que o 

seu mestre era o Cristo, o esperado 

«filho de David»; tinham-no seguido para 

verem realizados os seus sonhos de 

glória. A única coisa ainda não definida, 

segundo eles, era a quem seriam atribuí-

dos os primeiros lugares (Mc 9, 34). 

Jesus dá a conhecer a sua Paixão 

Ora, é no contexto destas expeta-

tivas que deve ser visto o primeiro dos 

três anúncios da paixão que se 

encontram no Evangelho de hoje… A 

meio da sua vida pública, Jesus dá-se 

conta de ter que corrigir, firmemente, as 

convicções (as crenças) dos seus 

discípulos; não quer que o sigam 

acalentando (alimentando) vãs ilusões. 

Para evitar equívocos (enganos), declara 

abertamente que não se encaminha para 

o triunfo, mas que vai a Jerusalém para 

sofrer muito, para ser morto e para 

ressuscitar ao terceiro dia (v. 21). 

As palavras de Jesus 
desconcertam-nos 

A lógica humana não pode deixar de 

ficar abalada perante uma tal proposta. 

Os discípulos não conseguem entender 

estas palavras, porque aprenderam dos 

escribas que o messias não pode 

morrer; foi-lhes ensinado que, com a sua 

vinda, os justos que jazem nos sepulcros 

ressuscitariam para tomarem parte na 

alegria do seu Reino; Pedro, em nome 

de todos, reage (v. 22-23). Não tem 

medo dos sacrifícios, um dia dará provas 

de saber arriscar a vida, se tal for preciso 

(Jo 18, 10), mas não está disposto a 

empenhar-se num projeto absurdo, não 

aceita encaminhar-se por uma estrada 

que conduz diretamente ao fracasso, e 

gostaria que também Jesus se desse 

conta disso e mudasse de ideias. (É 

assim que pensa Pedro. É também o 

nosso pensamento. Custa-nos perceber 

e muito menos aceitar que a Cruz, seja 

fonte de Vida. As palavras de Jesus são 

realmente desconcertantes). 

Depois, a cena seguinte é 

significativa e muito realista. Pedro toma 

o mestre à parte, como que para o 

encorajar num momento de desconforto, 

como se o quisesse ajudar a entender 

que, num momento de desorientação, 

acontece a qualquer pessoa deixar 

escapar uma frase infeliz. (Como se 

Jesus estivesse a enganar-se e não 

soubesse o que estava a fazer. Ou seja, 

Pedro queria – como dizemos nós – 

“ensinar o Pai-Nosso ao vigário!”). 

Jesus reage 

A reação de Jesus à tentativa de 

Pedro de o querer afastar do seu 

caminho, é dura quase de irritação: «Vai-

te daqui, Satanás» – diz o nosso texto –   

mas a tradução não é exata. Jesus não 

pretende afastar Pedro, mas colocá-lo no 

caminho certo. «Vai atrás de mim» – diz-     

-lhe – segue os  meus passos, não 

queiras preceder-me, (não queiras ir à 

minha frente) como quem pretende 

indicar o caminho; este já foi traçado 

pelo Pai, e tu, Pedro, fazes uma 

proposta que vem da lógica terrena, das 

astúcias humanas, que são loucura aos 

olhos de Deus.  

(Como assim?! – O caminho para a 

santidade passa sempre pela Cruz. 

Quem espera encontrar Deus sem 

esforço, sem sacrifício, sem amor, isto é, 

sem Cruz, nunca O encontrará!). 

 

A direção, o caminho de Pedro 

Pedro não comete um erro banal, ele 

move-se na direção oposta (contrária) à 

do Senhor, comporta-se exatamente 

como Satanás que tentara convencer 

Jesus a aspirar ao domínio, à conquista 

do poder. Conduzira-o a um monte muito 

alto, e mostrara-lhe todos os reinos 

deste mundo com a sua glória, dizendo-      

-lhe: «tudo isto te darei se, prostrado, me 

adorares»; Jesus reagira dizendo-lhe: 

«Vai-te, Satanás (Mt 4, 8-10). Agora, 

perante a mesma tentação – avançada 

por Pedro – não pode senão responder 

com a mesma dureza. 

A cena descrita no Evangelho de 

hoje, forma como que um quadro 

invertido com a do domingo passado. No 

domingo passado, Simão tinha sido 

indicado por Jesus como a “pedra viva” 

da Igreja porque tinha acolhido a 

revelação do Pai, tinha aceitado o seu 

desígnio de salvação, tinha professado a 

sua fé no Filho do Deus vivo; Agora, no 

Evangelho de hoje, o mesmo Pedro, 

torna-se “pedra de escândalo” porque se 

deixa levar por raciocínios humanos: 

desejo de glória, de sucesso, de 

honrarias, e, por isso, constitui um 

obstáculo no caminho do Mestre e dos 

discípulos. 

O caminho de Pedro (e o nosso) 

só pode ser o de Jesus 

Seguidamente e depois de ter 

admoestado (repreendido) Pedro, Jesus 

dirige-se a todos (v.24-27) e expõe de 

forma inequívoca as suas exigências. 

Não há nenhuma tentativa de mitigar (de 

abrandar), de as tornar mais aceitáveis! 

Se o mestre escolheu dar a vida e se «o 

discípulo não está acima do mestre» (Mt 

10, 24), então o caminho do discípulo 

terá necessariamente que ser o mesmo 

do mestre. 

Três condições para seguir Jesus 

E são três as condições que 

caracterizam a radicalidade de uma 

escolha que não admite esperas nem 

hesitações: «Renuncia a ti mesmo» (1.ª 

condição); «toma a tua cruz» (2.ª 

condição); «segue-me» (3.ª condição). 

Primeira condição:  

«Renuncia a ti mesmo» 

“Renuncia a ti mesmo”, significa: 

deixa de pensar em ti. É a completa 

inversão dos princípios que neste mundo 
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regulam as relações entre as pessoas, é 

a recusa daqueles estímulos que todos 

consideram positivos porque levam à 

ação: a procura do próprio interesse, a 

vontade de obter gratificações, 

reconhecimentos, vantagens. Até 

mesmo nos gestos de amor mais puros 

se nota, por vezes, uma forma velada 

(escondida) de egoísmo e de ambição. 

O discípulo de Cristo é chamado, 

antes de mais, a renunciar a qualquer 

interesse pessoal, mesmo até, do ponto 

de vista espiritual; não é fazer o bem 

para acumular méritos (merecimentos) 

no Céu, para subir um degrau no próprio 

progresso espiritual; não, nada disso. Ele 

age a pensar apenas no irmão. Não 

toma em consideração quanto de 

positivo pode acontecer a si mesmo 

devido às boas ações que faz. Ama 

gratuitamente, sem procurar o ganho, 

como faz o Pai. 

Segunda condição: 

 «Toma a tua cruz» 

A segunda condição, “toma a tua 

cruz”, não se refere à necessidade de 

suportar pacientemente as pequenas ou 

grandes tribulações da vida, e, ainda 

menos, a uma exaltação da dor como 

meio para agradar a Deus. O cristão não 

procura o sofrimento, mas o amor. 

A cruz é o sinal do amor e do dom 

total. Levá-la no seguimento de Cristo 

significa seguir o caminho que Ele 

percorreu: dar a vida pelos mesmos 

ideais; enfrentar, se for preciso, a 

perseguição e a morte; mas permanecer 

fiéis ao Evangelho. «Toma a cruz» quem 

se sacrifica a si mesmo para fazer o 

bem, para tornar feliz alguém. 

Terceira condição: 

 «Segue-me» 

Finalmente, a terceira condição, 

“segue-me”, não significa «toma-me 

como modelo», mas partilha a minha 

escolha, toma parte no meu projeto, 

aposta a tua vida no amor ao homem; 

comigo (e não com quem queres ou 

inventas). 

 Depois, nos versículos conclusivos 

(v.25-27) deste Evangelho, são apresen-

tadas três razões com as quais Jesus 

procura convencer o discípulo a acolher 

as três condições difíceis que acabou de 

expor. 

Primeira razão: 

«Ganhar a vida, é perdê-la” 

A primeira razão é: quem dá a vida, 

na realidade, não a perde, mas ganha-a        

(v. 25). Porque, quem guarda o grão de 

trigo, que o usa para si mesmo, quem o 

esconde, perde-o; na verdade, só quem 

tem a coragem de o perder, deitando-o à 

terra, o pode «conservar», o pode 

«recuperar». Acontece também assim 

com a vida: para a «ganhar» é preciso 

«perdê-la», é necessário gastá-la para 

os irmãos. 

Segunda razão: 

«A vida deste mundo é transitória” 

A segunda razão (v. 26): a vida deste 

mundo passa rapidamente, é transitória, 

é frágil, é precária; por isso, não vale a 

pena agarrar-se desesperadamente a 

ela como se fosse eterna. Ecoam 

(divulgam-se) aqui as numerosas 

reflexões sapienciais (de sabedoria) 

sobre a caducidade da vida: Diz o 

Salmista: «De poucos palmos fizeste os 

meus dias; diante de ti a minha 

existência é como nada; o homem não é 

mais do que um sopro. Ele passa como 

simples sombra. É em vão que se agita: 

amontoa riquezas e não sabe para quem 

ficam» (SI 39, 6-7).  

Terceira razão: 

«A recompensa final” 

A terceira razão (v. 27): “a recom-

pensa final”. Aparece frequentemente no 

Evangelho de Mateus a cena do juízo, 

não como uma ameaça futura, mas 

como indicação das escolhas sapientes 

(de sabedoria) que devem ser feitas no 

presente (enquanto por cá andámos). O 

que se poderá apresentar a Deus no 

final da vida? Certamente não será o 

dinheiro acumulado, os prazeres que se 

gozaram, os reconhecimentos, a 

carreira. No fim, o Senhor não olhará aos 

títulos honoríficos que conseguimos 

obter para pôr antes do nome (Dr. – 

Eng.º – Prof. – Arqt.º – Presidente – ou 

qualquer outro título). No fim, o Senhor 

olhará sim às obras de amor que estarão 

depois do nome. Sim, é para essas que 

o Senhor olhará. 

E quando se apagarem as luzes que 

encandearam a cena deste mundo, 

quando se extinguir o brilho enganador 

dos ídolos que encantaram e seduziram 

tanta gente, então brilhará apenas a luz 

de Deus e será possível ver o verdadeiro 

valor da vida de cada um.  

Como cristãos, saibamos mostrar 

com exemplo de vida que é um erro 

colocar o coração nas coisas terrenas. 

Na verdade, por cá, tudo é passageiro, 

tudo é caduco. Não vivamos iludidos. 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1  

Para que os bispos, os presbíteros e os 

diáconos, 

busquem apenas no Senhor a sua glória 

e não se envergonhem da cruz do 

Salvador, 

oremos, irmãos. 

2    

Para que os chefes dos povos e nações 

respeitem a dignidade de toda a pessoa 

humana, 

rica ou pobre, honrada ou desconhecida, 

oremos, irmãos. 

3  

Para que os fiéis não se conformem com 

este mundo, 

mas se deixem transformar pelo Espírito 

e descubram o que é perfeito e Lhe 

agrada, 

oremos, irmãos. 

4   

Para que os monges, os religiosos e as 

religiosas, 

sejam como os profetas de Israel, 

que se deixaram seduzir pelo Senhor, 

oremos, irmãos. 

5    

Para que os membros da nossa 

comunidade (paroquial) 

tenham sede de Deus e da Palavra 

e encontrem no Senhor o seu refúgio, 

oremos, irmãos. 

 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Salmo 30, 20 

Como é grande, Senhor,  

a vossa bondade para aqueles que  

Vos servem! 

Ou: 

Mt 5, 9-10 

Bem-aventurados os pacíficos,  

porque serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os perseguidos  

por amor da justiça,  

porque deles é o reino dos céus. 
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Agenda Santoral 

 
Dia 03 – S. Gregório Magno (Papa e 

Doutor da Igreja). 

Dia 05 – Santa Maria no Sábado.   

 
 

 

Seduziste-me, Senhor 

O profeta Jeremias, seduzido pelo 

amor divino, colocou a sua vida ao 

serviço do Senhor. Enfrentou a classe 

dominante, que não aceitava a sua 

mensagem, muito dura, porque 

anunciava a destruição e a ruína de 

Jerusalém. A sua pregação tornou-se 

motivo de insulto e zombaria. Não se 

calou. Continuou a falar em nome de 

Deus. Deixou-se consumir pelo fogo 

ardente, comprimido nos seus ossos: 

“Vós me seduzistes, Senhor e eu deixei-

me seduzir.”  

Quem sentiu o chamamento divino 

guarda sempre dentro de si a força e a 

confiança que vem de Deus. Eis o que o 

próprio profeta escreveu, recordando a 

sua vocação: “Eu te escolhi, Eu te 

consagrei e te constitui profeta entre as 

nações. Eu ponho as minhas palavras na 

tua boca. Dou-te poder sobre os povos e 

reinos para arrancar e demolir, para 

arruinar e destruir, para edificar e 

plantar. Eu estou contigo para te salvar.” 

(Cf Jer 1, 4-10.19) 

 
 

 

Renuncia a ti mesmo 

No Domingo passado, São Pedro fez 

uma profissão de fé em Jesus, 

afirmando: “Senhor, Vós sois o Messias, 

o Filho de Deus.” Foi sobre esta fé que 

Jesus edificou a Sua Igreja.  

Neste Domingo, Jesus revela aos 

discípulos a sua missão de Messias 

salvador, mas como “Servo sofredor”. 

Jesus identifica-se com o Servo de Deus 

anunciado pelo profeta Isaías. Jesus vai 

carregar sobre si as culpas da 

humanidade. Dentro de pouco tempo, 

em Jerusalém, Jesus vai percorrer o 

caminho do Calvário.  

A salvação virá através da Cruz. 

Depois da morte, virá a ressurreição.  

Jesus deu-nos o exemplo, para que 

possamos levar a cruz todos os dias. “A 

alegria da Ressurreição é consequência 

da Cruz. O caminho da nossa 

santificação pessoal passa, todos os 

dias pela cruz. Jesus ajuda-nos e com 

Ele não há lugar para a tristeza. Com a 

alma trespassada de alegria, nenhum dia 

sem cruz.” 

 Aceitemos todas as palavras de 

Jesus e não apenas as que nos 

agradam. Sigamos Jesus, carregando a 

cruz, cumprindo a missão de Servo de 

Deus e dos homens. Os amigos de 

Jesus seguem os seus passos, aceitam 

o seu convite: «Se alguém quiser seguir-

Me, renuncie a si mesmo.»  

Deus deu-nos a vida não para a 

guardar, mas para a perder. Amar é 

esquecer-se de si mesmo para nos 

darmos aos outros. Renunciar à própria 

vida, neste mundo, é condição indispen-

sável para a gozar em plenitude, na 

eternidade: “Quem perder a vida por 

minha causa há de encontrá-la. Na glória 

de meu Pai, Eu retribuirei a cada um, 

segundo o seu modo de proceder.” 

 
 

 

Decide-te 

Jesus revela-nos o sentido autêntico 

do seu messianismo e da sua filiação 

divina que não passa pelo triunfo 

humano, mas pela Paixão e morte de 

cruz.  

Acreditamos que Jesus é o “Messias, 

o Filho de Deus” e desejamos participar 

da Sua glória. O discípulo não é mais do 

que o Mestre. Quem quiser ser discípulo 

de Jesus, terá de renunciar a si mesmo, 

tomar a sua cruz, todos os dias. Quem, 

por amor a Jesus, perder a vida neste 

mundo, ganhará a vida eterna, na glória 

de Deus Pai.  

Tomemos a decisão de seguir Jesus. 

“Troquemos o instante pelo eterno, 

sigamos o caminho de Jesus.  

A primavera vem depois do inverno.  

A alegria vem depois da Cruz.” – 

cantámos nas celebrações. 

 
 

 

Renova-te pela oração 

 «É triste encontrar cristãos que já 
não são o sal da terra.  

Por isso é necessário renovar-se 
continuamente. E como se pode realizar  

isto a nível prático? Não esqueçais: 
Evangelho, Eucaristia e oração.» 

(Papa Francisco) 

Estás consagrado a 

Deus pelo Batismo 
 

Estamos habituados a dizer que 

Jesus é o “Messias”. Esta expressão 

vem da cultura de Israel. O vocábulo 

hebreu “messias” significa “ungido”. A 

unção consistia em derramar óleo sobre 

um objeto ou pessoa para o consagrar 

ao serviço de Deus. Derramava-se óleo 

sobre uma pedra e esta convertia-se 

num altar sobre o qual se faziam 

sacrifícios. Derramava-se óleo sobre a 

cabeça dos reis e dos sacerdotes, 

expressando que aquela pessoa era 

escolhida por Deus.  

Os profetas anunciaram um Messias 

(ungido) humilde, cheio de misericórdia e 

capaz de tomar sobre os seus ombros os 

sofrimentos do povo. Jesus convida-nos 

a fazer nossa essa ideia: nada de poder 

nem de violência, pelo contrário, compre-

ensão, entrega generosa, perdão e 

simplicidade.  

No dia do nosso Batismo fomos 

consagrados a Deus: o sacerdote ungiu-    

-nos com um pouco de óleo, 

simbolizando que somos pessoas 

escolhidas por Deus para fazer o bem e 

viver os valores do Evangelho. 

(Papa Francisco) 

  
 

 

 

As pessoas valem mais 

do que as coisas  

– Papa Francisco 

  
O Papa Francisco disse numa das 

suas homilias, no Vaticano, que os 

católicos devem «transformar bens e 

riquezas em relacionamentos», seguindo 

os ensinamentos de Jesus Cristo, que 

rejeitava a idolatria do dinheiro. 

«As pessoas valem mais do que as 

coisas e contam mais do que a riqueza 

que possuem», declarou, desde a janela 

do apartamento pontifício, antes da 

recitação dominical da oração do 

ângelus. 

O Papa observou que a riqueza pode 

levar a «erguer muros, criar divisões e 

discriminar», e que Jesus, pelo contrário, 

convida os seus discípulos a «mudar de 

rumo». 

A intervenção partiu da passagem do 

Evangelho de São Lucas lida nas igrejas 
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católicas de todo o mundo, naquele 

domingo, a chamada parábola do 

“administrador desonesto”, que antes de 

ser demitido, chama os devedores do 

seu patrão para lhes reduzir as dívidas e 

ganhar a sua amizade. 

«Isto é fazer-se amigo da corrupção, 

como infelizmente acontece ainda hoje», 

apontou o Papa. 

 «Na vida, frutificam não aqueles que 

têm muitas riquezas, mas aqueles que 

criam e mantêm muitos vínculos, muitos 

relacionamentos, tantas amizades atra-

vés das diferentes riquezas, isto é, os 

diferentes dons com os quais Deus nos 

dotou», destacou o pontífice. 

Acrescentou ainda que é necessário 

«transformar riquezas em instrumentos 

de fraternidade e solidariedade», com a 

sabedoria de «quem se reconhece como 

filho de Deus e se põe em jogo pelo 

Reino dos Céus». 

«Que a Santíssima Virgem nos ajude 

a ser astutos, garantindo-nos não o 

sucesso mundano, mas a vida eterna, 

para que, no momento do julgamento 

final, as pessoas necessitadas que 

ajudamos possam testemunhar que 

nelas vimos e servimos ao Senhor». 

 
 

 

Sabias que… 

Servo de Deus 
 

Os discípulos, ao verem a 

misericórdia e capacidade de acolhi-

mento de Jesus, identificaram-n’O com 

“O Bom Pastor”. E ao verem como 

carregava com os pecados e limitações 

do povo, identificaram-n’O com “O Servo 

de Deus”. 

O Servo de Deus é uma personagem 

enigmática (alguém “então desconhe-

cido” para se descobrir de quem se trata, 

embora comece a transparecer que se 

refere a Jesus) que aparece no Livro de 

Isaías. A sua figura é descrita em quatro 

poemas de grande beleza e 

profundidade. O Servo de Deus tem uma 

missão: carregar com os pecados do 

povo e oferecer a sua vida para tornar 

presente a misericórdia, a ternura e o 

amor de Deus para com os pobres da 

terra. 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

Máximas para a vida 

Nos momentos... 

Nos momentos felizes,  

louva a Deus.  

Nos momentos difíceis,  

busca Deus.  

Nos momentos silenciosos,  

adora a Deus.  

Nos momentos dolorosos,  

confia em Deus.  

Em todo o momento,  

agradece a Deus. 
 

 

 

Frases “matadoras” de 

Santa Teresa de Calcutá 

Mesmo pronunciadas com amor, 

as palavras dela eram diretas, 

fortes e desafiadoras. 
 

– Sejam gentis uns com os outros  

na sua casa.  

– Sejam gentis com as pessoas.  

– Eu acho que é melhor vocês 

errarem na bondade, do que 

fazerem milagres com falta de 

bondade. 

– Muitas vezes, uma só palavra, um 

olhar, um gesto rápido (negativos), 

e as trevas enchem o coração da 

pessoa que amamos.   

 
 

 

Oração 

Senhor,  

quero servir e não ser servido.  

Quero oferecer a minha alegria  

a este mundo  

em que tantas pessoas  

perdem o horizonte  

das suas vidas.  
 

Senhor,  

torna-me leal e corajoso,  

capaz de partilhar com amizade  

o melhor da minha vida.  
 

Senhor,  

quero colaborar  

para que as pessoas  

não se confrontem  

em absurdas disputas sem fim.  

 

Senhor,  

que onde brotarem  

as lágrimas do ódio  

eu possa oferecer  

o sorriso da tua paz. 

 
 

 

Descomplica (21) 
 

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” 

A vida segue uma ordem natural. 

Não adianta forçar ou evitar, querer 

antes, pedir para ser depois. Há um 

mapa precioso que nos ajuda e decifrar 

os sinais, a estabelecer a ligação, a 

manter a fé em nós mesmos, a não 

duvidar que somos capazes. E há 

sempre um dia maior. Um dia de ligar os 

pontos, de perceber quando tudo está 

certo, de agradecer à vida pelo que tira e 

pelo que traz, por saber sempre o que 

faz. Um dia em que reforçamos o 

oxigénio que nos enche o peito: onde a 

vida simplifica, que não sejamos nós a 

complicar. Um dia em que abraçamos os 

lugares a que pertencemos e onde 

somos sempre esperados, um dia de 

agradecer pelas pessoas de bom 

coração que acabam sempre – mas 

sempre – por se reencontrar. 

– No tempo certo tudo se acerta. 
 

 (Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(33) 

TERCEIRA QUEDA 

 

Na verdade, ele tomou sobre si as nossas 

doenças, carregou as nossas dores. 

                                          (Is 53, 4) 

 

I 

Exausto, ferido e humilhado,  

ajoelhou em terra, novamente.  
 

Todo o teu corpo é uma chaga ardente.  

 
N.º 643 – 30.08.2020 – XXII Domingo Comum 

– Pág. 7 / 8    



 

– Pág. 8 / 8   
XXII Domingo Comum – 30.08.2020 – N.º 643 

 

A cruz está tombada ao teu lado,  

aguardando para seguir viagem  

até ao fim, à última paragem.  
 

A custo, ergues teu corpo devagar:  

não queres a tua cruz abandonar.  
 

E segues sempre em frente com ardor, 

 enquanto Te perscruto desta margem. 
 

 Encolhe-se o nosso coração;  

faltam-nos as forças e a coragem  

para seguirmos teus passos, com vigor;  

por isso, dá-nos sempre a tua mão  

que tudo transforma, Salvador! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 
Boca fechada  

não mete mosca 

2 

Tolo calado  

por sábio é contado 

3 

Se cada um sair aos seus  

não é pecado 

4 

Homem prevenido  

é difícil ser cozido 

5 

Homem pobre  

com bem pouco se agasta 

6 

Em terra de cegos  

que tem olho é rei 

 
 

 

Citação 

Certas mulheres pedem a uma amiga 

para guardar um segredo, somente para 

difundirem uma notícia.  

(André Maurois) 

 
 

 

Humor 

Alentejano 
 

Um alentejano monta-se num burro 

com dois fardos de palha às costas e o 

vizinho pergunta-lhe: 

– Por que é que levas a palha às 

costas? 

– Para não fazer peso ao burro! 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Dupla traição 
 

Conversa entre duas amigas: 

– Receio que o meu marido me ande 

a trair. Descobri um par de ligas num dos 

bolsos. 

– Não é possível! Eu nem uso isso! 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Espelho 
 

Um alentejano estava a passar na 

rua, quando viu um espelho numa 

montra. Olhou assombrado e ficou a 

pensar: 

– Eu conheço este rosto… tenho a 

certeza de que já o vi… Onde foi, 

mesmo?  

Pensou, pensou e tornou a pensar 

até que se lembrou: 

– Que estúpido que eu sou! É o 

mesmo magano que fica a olhar para 

mim na barbearia! 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Génio 
 

Três mulheres acharam uma 

lâmpada mágica e uma delas esfregou-a 

sem querer. De repente surge um génio 

mágico, dizendo: 

–  Cada uma de vocês poderá fazer 

um pedido. 

Então a primeira disse: 

– Quero ser dez vezes mais 

inteligente do que sou.  

E o génio concedeu o seu pedido. 

A segunda disse: 

– Eu quero ser vinte vezes mais 

inteligente. 

Também o génio lhe concedeu o 

pedido. 

E a última disse: 

– Eu quero ser o triplo, mais 

inteligente, do que as dua juntas! 

Então o génio transformou-a num 

homem! 
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COR LITÚRGICA PARA O 

TEMPO COMUM:  

CÔR VERDE  

(simboliza a esperança) 

 
 
 
 
 

No número 345 da Introdução Geral 

do Missal Romano (IGMR), sobre as 

cores em relação as vestes, diz:  

 

“A diversidade de cores das vestes 

sagradas tem por finalidade exprimir 

externamente, de modo mais eficaz, por 

um lado o caráter peculiar dos mistérios 

da fé que se celebram; por outro, o 

sentido progressivo da vida cristã ao 

longo do Ano Litúrgico”.  

 

Por meio das cores, a liturgia 

sagrada da Igreja apresenta uma 

linguagem própria, que envolve os 

cristãos no Mistério Pascal de Jesus 

Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       . 

 

A Fechar 

Sentido de humor 
 

Ter sentido de humor faz parte da 

arte de liderança, de se dar com as 

pessoas, de fazer as coisas acontecer. 

(Dwight Eisenhower) 
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