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XXIV Domingo Comum 

O tema dominante da liturgia da 

Palavra deste domingo é o perdão. 

Logo na primeira Leitura ouviremos 

ler: «perdoa a ofensa do teu próximo e, 

quando o pedires, as tuas ofensas serão 

perdoadas». 

A maldade da ira, do rancor e da 

vingança afastam o homem de Deus. O 

perdão liberta o coração e dá esperança 

para o recomeço. 

Examinemos a nossa maneira de 

proceder, e pensemos se alimentamos 

em nós sentimentos de ira ou de rancor, 

ou se estamos decididos a “abrir as 

portas” através do perdão. 

Cientes da misericórdia de Deus para 

quem usa de misericórdia, peçamos em 

todas as Eucaristias em que 

participamos, perdão ao Senhor. 

 
 

 
 

Introdução 

O Perdão: uma obra prima de Deus! 

«Não quebres o ténue (o frágil) fio da 

amizade, porque, depois de partido, 

mesmo que o consertes, fica sempre 

com um nó». Estava eu na escola 

primária quando o professor me deu este 

conselho que me ficou impresso na 

memória, e do qual me lembro sempre 

que venho a saber de contrariedades, 

dissabores, desacordos e me angustia 

pensar que basta um erro para pôr fim, 

para sempre, a uma amizade, àquela 

relação que a Bíblia chama «bálsamo de 

vida» (Eclo 6, 16). «Como um pássaro 

que tu soltaste da tua mão, assim 

deixaste ir o teu amigo, e não o 

encontrarás mais. Não o persigas, 

porque já está muito longe» (Eclo 27, 19-

20). 

 A incapacidade de perdoar, o medo 

de voltar a confiar plenamente em quem 

errou, são estas as forças malignas que 

tornam irrecuperável uma união de amor 

quebrada. 

Dificuldade de perdoar a nós 

próprios 

Perdoamos com dificuldade a nós 

próprios: atormentamo-nos com remor-

sos, não aceitamos a humilhação de um 

momento de fraqueza e, como uma 

bomba que não explodiu e está ainda 

armada, arrastamos connosco a nossa 

culpa. Só quem tem uma relação serena 

consigo mesmo, está em condições de 

reconhecer o seu próprio erro, e sabe 

ser possível uma recuperação positiva 

da experiência amarga do pecado. 

Não perdoamos aos outros 

Não perdoamos aos outros. É muito 

grande a desilusão, a dor pela traição 

cometida, e o receio que possa repetir-    

-se; é quase irrefreável o impulso de 

quebrar o relacionamento e vingarmo-       

-nos pela ofensa sofrida. 

Arrastados para este vórtice (este 

turbilhão) de ressentimentos e paixões, 

deixamos escapar a alegria maior, 

aquela que também Deus experimenta, 

centuplicada (100 vezes aumentada), 

quando consegue fazer com que floresça 

uma relação de amor. Mesmo a quem é 

idoso, Ele concede sempre a opor-

tunidade de recomeçar, dando-lhe 

sempre uma perene (uma eterna) 

juventude. 

      – Que não prevaleçam os nossos 

sentimentos, mas a ação do teu Espírito, 

Senhor.  

 
 

 

Antífona de Entrada 

cf. Sir 36, 18 

 

Dai a paz, Senhor, aos que em Vós 

esperam  

e confirmai a verdade dos vossos 

profetas.  

Escutai a prece dos vossos servos e 

abençoai o vosso povo. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Sir 27, 33 – 28, 1-9) 

 

MONIÇÃO: 
 

Quando se dá livre curso aos instintos de 

vingança, raiva, rancor, não só não se 

alcança justiça como se provocam sérios 

contratempos. O perdão das ofensas é uma 

condição indispensável para poder rezar e 

obter o perdão de Deus. 

 

LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 
33O rancor e a ira são coisas 

detestáveis, e o pecador é mestre 

nelas. 1, 1Quem se vinga sofrerá a 

vingança do Senhor, que pedirá 

minuciosa conta de seus pecados.  
2Perdoa a ofensa do teu próximo e, 

quando o pedires, as tuas ofensas 

mailto:jornal.leitor@portugalmail.pt
http://www.paroquiascesf.com/


serão perdoadas.  3Um homem 

guarda rancor contra outro e pede a 

Deus que o cure?  4Não tem 

compaixão do seu semelhante e 

pede perdão para os seus próprios 

pecados? 5Se ele, que é um ser de 

carne, guarda rancor, quem lhe 

alcançará o perdão das suas faltas?  
6Lembra-te do teu fim e deixa de ter 

ódio; 7pensa na corrupção e na 

morte, e guarda os mandamentos.  
8Recorda os mandamentos e não 

tenhas rancor ao próximo; 9pensa na 

aliança do Altíssimo e não repares 

nas ofensas que te fazem. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Este texto está construído sobre uma 

estrutura de ritmo binário (que repete 

palavras): cada sentença é completada por 

uma repetição (que reforça o sentido), por 

uma enunciação expressa de forma positiva e 

negativa, por uma ampliação. Segue o típico 

procedimento poético bíblico: o paralelismo. 

Deverás, Leitor, fazer sentir este ritmo binário 

do texto.  

O texto requer uma articulação perfeita: 

rancor / detestáveis / sofrerá / vingança / 

minuciosa / semelhante / corrupção / 

mandamentos / Altíssimo.  

E as interrogações? Atenção ao modo 

como as fazes. Onde está a interrogação? – 

eis o que o Leitor deve perguntar-se. Na 1.ª e 

na 2.ª há uma tensão em toda a frase, mas o 

climax está em ‘pede’. Na 3.ª está em 

‘quem’. Imagina, Leitor, que se trata de uma 

só interrogação em três partes. 

Lê devagar e, acima de tudo, faz uma boa 

preparação interior (bíblica) e exterior 

(técnica), para que o teu trabalho não fique 

perdido. 
 

 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Quem se sente vítima de uma 

injustiça é levado instintivamente a 

agredir os responsáveis. Daqui derivam 

os ajustes de contas, a ira, os rancores, 

o ódio. Mas pensemos: Dando livre 

curso a estas paixões, dá-se remédio 

aos abusos ou piora-se o mal? Ao longo 

da história foram dadas várias respostas 

a esta questão. 

Nos tempos mais antigos, o método 

para compensar as afrontas sofridas e 

para desencorajar outras, era simples: 

reagia-se com a represália (a vingança), 

restituía-se o mal, com juros. O exemplo 

mais célebre desta vingança sem limites 

é o de Lamec, o filho de Caim, o primeiro 

polígamo (que tem várias esposas), que, 

diante das suas duas mulheres, cantava: 

eu mato quem me fere, mato a criança 

que me pisa um pé! «Se Caim foi 

vingado sete vezes, Lamec sê-lo-á 

setenta vezes sete» (Gn 4, 23-24).  

Um passo em frente, relativamente a 

esta reação brutal, é dado pela famosa 

lei «olho por olho, dente por dente, ferida 

por ferida» (Ex 21, 24-25) que – como 

vimos no comentário ao Evangelho do 

sétimo Domingo Comum – não é um 

convite a restituir o mal cometido, mas a 

fazer com que a punição seja justa.   

Porém, o Antigo Testamento não se 

ficou por esta justiça razoável, legítima, 

mas ainda primitiva, foi mais além. No 

livro do Levítico ordena-se: «Não te 

vingarás nem guardarás rancor aos 

filhos do teu povo, mas amarás o teu 

próximo como a ti mesmo» (Lv 19, 18). É 

o ponto mais alto a que chegaram os 

sábios de Israel, e o trecho que nos é 

proposto reflete esta linha. 

O Sirácide (Ben-Sirá) – rico da 

sabedoria que lhe vem da experiência –

dirige-se ao discípulo e, de homem para 

homem, procura convencê-lo a evitar os 

comportamentos insensatos ditados pelo 

desejo de vingança, de ira, de rancor. 

Estes sentimentos são abomináveis (são 

horrorosos) e criam uma barreira, subtil, 

mas impenetrável, na relação entre Deus 

e o homem, impedem que dialoguem e 

se entendam. 

Depois continua a sua reflexão, 

convidando o discípulo a ir para além da 

simples justiça e a abrir de par em par as 

portas do coração à misericórdia. A 

clemência (a compaixão) para quem nos 

ofende – diz ele – é condição indispen-

sável para rezar e obter o perdão de 

Deus: Um homem guarda rancor contra 

outro e pede a Deus graças? (v. 3). 

São reflexões simples, claras, 

calmas; levam até ao limiar do Reino de 

Deus, dispõem a ouvir a palavra de 

Jesus que leva à perfeição a sabedoria 

já presente no Antigo Testamento. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 102 (103), 1-2.3-4.9-10.11-12  

 

 

MONIÇÃO: 
 

O Salmo responsorial estimula-nos à 

prática da clemência e da compaixão. Ao 

longo da sua proclamação, recordamos que o 

Senhor «perdoa todas as nossas culpas»,  

«não está sempre a repreender» e «não 

guarda ressentimento». 

 

REFRÃO: 
 
O SENHOR É CLEMENTE E COMPASSIVO, 

PACIENTE E CHEIO DE BONDADE. 

 
SALMO: 
 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 

e todo o meu ser bendiga o seu nome 

santo. 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 

e não esqueças nenhum dos seus 

benefícios. 
 

Ele perdoa todos os teus pecados 

e cura as tuas enfermidades. 

Salva da morte a tua vida 

e coroa-te de graça e misericórdia. 
 

Não está sempre a repreender 

nem guarda ressentimento. 

Não nos tratou segundo os nossos 

pecados 

nem nos castigou segundo as nossas 

culpas. 
 

Como a distância da terra aos céus, 

assim é grande a sua misericórdia para 

os que O temem. 

Como o Oriente dista do Ocidente, 

assim Ele afasta de nós os nossos 

pecados. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 14, 7-9) 

 

MONIÇÃO: 
 

Como ouviremos proclamar neste trecho 

da epístola de São Paulo aos Romanos, o 

cristão deve ter sempre presente que não 

deve viver para o próprio egoísmo, mas para 

o Senhor, pois vive e morre só para o Senhor. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 7Nenhum de nós vive 

para si mesmo e nenhum de nós 

morre para si mesmo. 8Se vivemos, 

vivemos para o Senhor, e se 

morremos, morremos para o Senhor. 

Portanto, quer vivamos quer 

morramos, pertencemos ao Senhor.  
9Na verdade, Cristo morreu e 

ressuscitou para ser o Senhor dos 

vivos e dos mortos. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Trata-se de um texto relativamente fácil 

de proclamar, desde que tu, Leitor, 

pronuncies bem as seguintes palavras: vive / 

vivos / vivemos / vivamos / ressuscitou / morre 

/ mortos / morremos / morramos / morreu. 

Respeita o ritmo binário das frases, como 

se explica na “Recomendação” da 1.ª Leitura.  

Atenção a pronunciar as palavras “quer 

vivamos” e “quer morramos”. Ainda há 

Leitores que o fazem mal, pois pronunciam 

“quer víva-mos” e “quer môrra-mos”. Isto não 

existe. A forma correta, é: “vivámos” e 

“morrámos”. (não se escreve assim, mas é 

assim que se pronuncia). 

Prepara-te bem e não estragues a Leitura. 
 

 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

No capítulo 14 da Carta aos 

Romanos, Paulo trata um problema que 

é sempre muito atual: como resolver as 

divergências (as diferenças) de opinião 

entre os membros da comunidade? 

 Havia em Roma dois grupos de 

cristãos: alguns – a quem Paulo chama 

os fracos – estavam ligados às tradições 

dos antigos, observavam os dias de 

jejum, praticavam uma ascese (uma 

austeridade) severa, abstinham-se de 

certas carnes; outros – os fortes – pelo 

contrário, mais amadurecidos, sentiam-      

-se vinculados (unidos) pela única lei do 

amor ao irmão, e quanto ao resto 

comportavam-se como pessoas livres.   

Devido a estes contrastes entre 

tradicionalistas e inovadores, tinham 

surgido várias tensões na comunidade 

de Roma. Os primeiros acusavam os 

fortes de permissivismo (de tolerantes, 

de liberais), consideravam-nos pouco 

virtuosos, infiéis à lei de Moisés. Estes, 

por sua vez, reagiam com observações 

pesadas: tratavam os fracos por 

retrógrados (por atrasados), obtusos 

mentais, incapazes de compreender a 

novidade absoluta do Evangelho. Como 

construir uma convivência pacífica entre 

pessoas de tendências tão opostas? (tão 

diferentes, tão contrárias?) Não era fácil 

(como também não é fácil hoje!).   

 Paulo – que pertencia ao grupo dos 

fortes – propõe duas regras, uma para 

cada um dos dois grupos; se forem 

respeitadas, estas regras permitem 

chegar a uma aceitação recíproca. 

Dirige-se, antes de mais, àqueles do seu 

grupo, aos fortes, e pede respeito pelos 

fracos, pelas suas práticas religiosas um 

pouco antiquadas, pelas suas devoções, 

pelas tradições caídas já em desuso. 

Mas também os fracos devem estar 

atentos a não prevaricar (não 

transgredir). Deles, o Apóstolo exige que 

se abstenham de julgar os fortes, de 

pensar que quem não segue as 

tradições dos antigos é infiel ao 

Evangelho (Rm 14, 1-6). Se os dois 

grupos aceitarem estas duas normas, 

poderão conviver pacificamente; doutra 

forma, haverá sempre entre eles in-

compreensões, dificuldades, tensões. 

Os versículos seguintes (v. 7-9) – os 

únicos que constam da leitura de hoje –

apresentam um princípio que ajuda a 

resolver todos os desacordos: o cristão 

deve ter sempre presente que ele não 

vive para si mesmo, para os próprios 

interesses, mas para o Senhor. Então, 

na sua relação com os irmãos, não se 

deve deixar conduzir por considerações 

humanas. Vive e morre «para o Senhor».   

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 13, 34) 

 

MONIÇÃO: 

  
O mandamento novo do amor, deixado 

por Jesus, supera todos os outros 

mandamentos. Somente quando amamos o 

próximo é que amamos a Deus. 

 
REFRÃO: 
 
ALELUIA, ALELUIA!  

 

ACLAMAÇÃO: 
 
Dou-vos um mandamento novo, diz o 

Senhor: 

amai-vos uns aos outros como Eu vos 

amei. 

 
 

 

Evangelho (Mt 18, 21-35) 

 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 21Pedro aproximou-        

-se de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu 

irmão me ofender, quantas vezes 

deverei perdoar-lhe? Até sete vezes?»  
22Jesus respondeu: «Não te digo até 

sete vezes, mas até setenta vezes 

sete. 23Na verdade, o reino de Deus 

pode comparar-se a um rei que quis 

ajustar contas com os seus servos.  

24Logo de começo, apresentaram-lhe um 

homem que devia dez mil talentos. 25Não 

tendo com que pagar, o senhor mandou 

que fosse vendido, com a mulher, os 

filhos e tudo quanto possuía, para assim 

pagar a dívida. 26Então o servo prostrou-     

-se a seus pés, dizendo: ‘Senhor, 

concede-me um prazo e tudo te 

pagarei’. 27Cheio de compaixão, o 

senhor daquele servo deu-lhe a 

liberdade e perdoou-lhe a dívida. 28Ao 

sair, o servo encontrou um dos seus 

companheiros que lhe devia cem 

denários. Segurando-o, começou a 

apertar-lhe o pescoço, dizendo: ‘Paga o 

que me deves’. 29Então o companheiro 

caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: 

‘Concede-me um prazo e pagar-te-             

-ei’. 30Ele, porém, não consentiu e 

mandou-o prender, até que pagasse 

tudo quanto devia. 31Testemunhas desta 

cena, os seus companheiros ficaram 

muito tristes e foram contar ao senhor 

tudo o que havia sucedido. 32Então, o 

senhor mandou-o chamar e disse: ‘Servo 

mau, perdoei-te, porque me pediste.  
33Não devias, também tu, compadecer-te 

do teu companheiro, como eu tive 

compaixão de ti?’  34E o senhor, 

indignado, entregou-o aos verdugos, até 

que pagasse tudo o que lhe devia.  
35Assim procederá convosco meu Pai 

celeste, se cada um de vós não perdoar 

a seu irmão de todo o coração». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Na explicação da primeira Leitura, 

vimos que houve uma evolução 

progressiva no modo de reagir às 

ofensas e afrontas recebidas: passou-se 

do acerto de contas a soluções mais 

equitativas (mais corretas) e, por fim, ao 

perdão. 

No tempo de Jesus, insistia-se muito 

na necessidade de se manterem 

relações pacíficas. Condenava-se a 

vingança, a ira, o rancor e exigia-se a 

reconciliação. Quem errou – ensinavam 

os guias oficiais – deve reconhecer o 

próprio erro e implorar o perdão, e a 

pessoa ofendida é obrigada a dá-lo. Se o 

recusar, o culpado pede desculpa diante 

de duas testemunhas para demonstrar 

ter feito todo o possível para 

restabelecer a paz. Se quem foi ofendido 

morrer antes da reconciliação, quem lhe 

fez mal vai ao seu túmulo e, depondo  
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uma pedra, declara: «Agi mal para 

contigo.» 

Porém, a obrigação de perdoar era 

restrita aos membros do povo de Israel e 

não era ilimitada. Não mais que três 

vezes – afirmavam os rabis   – à quarta 

devia-se ir para as vias legais.   

 A pergunta com que abre o 

Evangelho de hoje – «Se o meu irmão 

me ofender, quantas vezes deverei 

perdoar-lhe? Até sete vezes?» (v. 21) – 

revela que Pedro entendeu que Jesus 

quer ir mais além dos limites estabe-

lecidos pelos escribas. Certamente 

recorda aquilo que foi dito no discurso da 

montanha: «se fores apresentar uma 

oferta sobre o altar e ali te recordares de 

que o teu irmão tem alguma coisa contra 

ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e 

vai primeiro reconciliar-te com o teu 

irmão; depois, volta para apresentar a 

tua oferta» (Mt 5, 23-24) e ainda «se 

perdoardes aos homens as suas 

ofensas, também o vosso Pai celeste 

vos perdoará a vós; se, porém, não 

perdoardes...» (Mt 6, 14-15). Tem 

presente também a outra afirmação 

inequívoca do Mestre: «se o teu irmão te 

ofender sete vezes ao dia e sete vezes 

te vier dizer: "arrependo-me", perdoa-        

-lhe» (Lc 17, 3-4). 

Pedro está desorientado: o número 

sete indica a totalidade; será que, por 

acaso, se deverá perdoar sempre e sem 

condições? Pede uma confirmação 

daquilo que começa a intuir (a prever) – 

v. 21. 

A resposta de Jesus vai mais além 

daquilo que, para Pedro, já era 

assustador: «Não te digo até sete vezes 

(ou seja, sempre), mas até setenta vezes 

sete (mais ainda do que sempre)» – v. 

22. É uma referência às palavras 

desdenhosas e arrogantes de Lamec (1.ª 

Leitura) que se vangloriava de praticar a 

vingança sem limites. Usando-as, Jesus 

quer ensinar que o perdão deve chegar 

ao infinito, da mesma forma que chegara 

ao infinito a arrogância do filho de Caim. 

Para explicar melhor o seu 

pensamento, conta uma parábola (v. 23-

35). 

Foi apresentado ao rei um servo que 

lhe devia dez mil talentos. O talento 

corresponde a trinta e seis quilos de 

ouro; o seu valor, multiplicado por dez 

mil – a cifra mais elevada da língua 

grega – dá uma soma enorme, o 

equivalente a 360.000 quilos de ouro, ou 

seja, foi quanto o rei perdoou àquele 

servo, qualquer coisa  que corresponde 

ao ordenado de 200.000 anos de 

trabalho, ou seja, a 2.400.000 salários 

mensais. Seria impensável alguém poder 

restituir uma tal soma. (em valores de 

Portugal, tomando como referência o 

salário mínimo nacional de 600 euros, 

atira-nos para um valor astronómico de 

1.440.000.000,00 €.)  

A uma vintena de imagens usadas 

pela Bíblia para definir o pecado, tinha-        

-se acrescentado, nos últimos séculos 

antes de Cristo, uma outra que acabara 

por prevalecer: a da dívida para com 

Deus. A gente do povo sentia-se sempre 

em atraso com os pagamentos. Orações, 

sacrifícios, ofertas, jejuns, boas obras, 

nada disto era suficiente para   

compensar   as   inúmeras infrações da 

Lei; as pessoas sentiam-se cada vez 

mais endividadas para com o Senhor. Só 

os fariseus estavam convencidos de ter 

a contabilidade em dia. Mas era uma 

ilusão trágica, a deles, porque – como 

declara Paulo, não obstante ter vivido de 

forma irrepreensível – «todos pecaram e 

estão privados da glória de Deus» (Rm 

3, 23); perante Deus o homem é um 

devedor insolvente (um falido, incapaz 

de pagar). 

Mostrando uma generosidade 

ilimitada, o senhor da parábola – que 

representa Deus – enternecido com as 

súplicas do seu servo, perdoa toda a 

dívida. 

Não há pecado que Deus não 

perdoe, não há culpa superior ao seu 

amor imenso. Também Paulo recorre à 

mesma imagem: Deus «nos perdoou 

todas as nossas faltas, anulou o 

documento que era contra nós; aboliu-o 

inteiramente e cravou-o na cruz» (Cl 2, 

13-14). 

Como pôde o homem acumular uma 

dívida tão exorbitante? Aceitando os 

inúmeros dons que o Senhor lhe 

ofereceu? Não, não é possível, porque o 

dom é gratuito e não gera devedores. 

Tratar-se-á, então – como pensavam os 

rabis – dos pecados, das transgressões? 

Também esta interpretação não satisfaz, 

e já veremos porquê. 

Na segunda parte da história (v. 28-

30), entra em cena outro servo que deve 

ao primeiro, cem denários, uma soma 

respeitável – equivale a cem dias de 

trabalho – mas irrisória (cerca de 

2.000,00 €.) se for confrontada com a 

que foi perdoada pelo rei. 

O segundo devedor dirige ao colega 

a mesma súplica, e espera obter a 

mesma compaixão. Mas o servo cruel 

agarra-o pelo pescoço e começa a 

sufocá-lo, dizendo: dá-me aquilo que me 

deves! 

A mensagem central da parábola 

deve ser procurada – é evidente – na 

enorme desproporção entre as duas 

dívidas, bem como no contraste gritante 

entre o comportamento de Deus, que 

perdoa sempre, e o do homem, que 

pretende a restituição até ao último 

centavo. A imagem da sufocação dá 

bem a ideia da sujeição psicológica em 

que fica quem errou. Como um credor 

cruel, o ofendido «segura-o» e pode 

tirar-lhe a respiração e a alegria de viver 

com uma simples chamada de atenção, 

com uma pequena alusão ao erro 

cometido. 

A parábola poderia dar a ideia de que 

nós somos responsáveis por pecados 

enormes, enquanto que dos irmãos 

recebemos apenas pequenas indelicade-

zas. Porém, temos a certeza que, muitas 

vezes, se verifica o contrário: nós 

cometemos sem dúvida alguma pequena 

falta, enquanto que os outros nos 

causaram danos consideráveis. 

Aqui, não se trata de calcular a 

consistência das afrontas sofridas. Jesus 

quer pôr em evidência a distância imane 

que existe entre o coração de Deus e o 

do homem, entre o seu amor e o nosso. 

O pecado não é um simples erro, é a 

rutura da relação de aliança e de amor 

nupcial que liga o homem a Deus. Se 

considerarmos que o discípulo é 

chamado a «ser perfeito como é perfeito 

o Pai celeste» (Mt 5, 48) é fácil intuir que 

a «dívida» para com Ele é abissal (da 

mesma forma que é insolúvel, 

incobrável, a dívida dos dez mil talentos). 

Comparada com isto, a distância que 

separa o maior santo de um pecador é 

irrisória, e pode ser preenchida (assim 

como é realista a restituição dos cem 

denários). 

Na oração, nós pedimos ao Pai para 

«perdoar as nossas ofensas». As culpas 

que cometemos não representam toda a 

nossa dívida; elas dizem respeito ao 

passado e não são infinitas, são apenas 

um pequeno sinal da distância imensa 

que nos separa do amor do Pai. É esta a 

dívida que nós pedimos que seja 

perdoada. A nossa oração – «perdoai as 

nossas ofensas» – não diz respeito 

apenas aos erros passados, mas é 

dirigida sobretudo ao futuro.  

O que espera Deus de nós? A sua 

mesma «compaixão»: quer que não 

tenhamos o irmão escravo do passado, 

pretende que não o sufoquemos 

enquanto ele tenta desesperadamente 

sair do abismo; pede-nos que o ajudemos 
 

 

N.º 645 – 13.09.2020 – XXIV Domingo Comum 

– Pág. 4 / 8    



 

 
– Pág. 5 / 8   

XXIV Domingo Comum – 13.09.2020 – N.º 645 

 

ajudemos «setenta vezes sete», 

renunciando a qualquer tipo de 

compensação da parte dele. Os filhos de 

Deus são «misericordiosos como o Pai 

celeste» (Lc 6, 36) e compreenderam 

que «o amor não guarda ressentimento, 

tudo desculpa, tudo crê» (1 Cor 13, 5-7). 

Quem fez sua esta nova lógica está 

disposto a perder, esquece todos os 

seus direitos só para ver o irmão 

novamente feliz, sereno e livre do seu 

pecado. 

Finalmente, a última cena, é de 

causar arrepios (v. 31-35). Perante o 

modo com que o servo que tinha sido 

perdoado trata o seu semelhante, o 

senhor, desgostoso, fica profundamente 

indignado: manda-o chamar, atira-lhe à 

cara a sua malvadez e entrega-o aos 

verdugos que o devem torturar até que 

restitua tudo aquilo que deve. A conclu-

são é desconcertante: «Assim meu Pai 

celeste procederá convosco, se cada um 

de vós não perdoar a seu irmão de todo 

o coração.» 

Então, o Senhor paga com a mesma 

moeda àqueles que são cruéis para com 

os seus «devedores»? Uma tal 

interpretação desmentiria toda a 

mensagem da parábola que, pelo 

contrário, pretende apresentar um Deus 

que perdoa sempre ao homem. 

Temos diante de nós uma história 

onde são utilizadas imagens dramáticas. 

Os pregadores do tempo de Jesus 

utilizavam-nas com frequência nos seus 

discursos para abalar os seus ouvintes e 

pôr em relevo (em realce) uma 

determinada mensagem. O evangelista 

não descreve aquilo que Deus fará no 

final, mas apresenta o que Ele quer que 

o homem faça agora. Para não falsear a 

mensagem de Jesus, é então necessário 

«limpar» a parábola dos tons fortes com 

que a revestiu a linguagem cultural 

semita de há dois mil anos. Considerá-la 

uma descrição do comportamento do Pai 

que está nos Céus seria uma 

interpretação blasfema (injuriosa). 

 
 

 

 

Não devias, também tu,  

compadecer-te do teu companheiro, 

como eu tive compaixão de ti?’  
 

(Mt 18, 33) 

 
 

 

 

Oração Universal 

 

 1 

Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese 

do Porto,  

para que aprendam a perdoar-se 

mutuamente,  

como Cristo ensinou a Pedro, 

oremos ao Senhor. 

2 

Pelos fiéis das Igrejas cristãs, 

para que superem todas as divisões 

e cheguem à unidade da fé em Cristo, 

oremos ao Senhor. 

3   

Pelos homens em grave situação de 

conflito, 

para que o Senhor envie sobre eles 

o seu Espírito de concórdia e de paz, 

oremos ao Senhor. 

4 

Pelos que vivem pensando apenas em si 

mesmos, 

para que acreditem em Jesus que 

morreu por todos 

e nos ensina a viver não já para nós 

próprios, mas para Ele, 

oremos ao Senhor. 

5 

Pelos membros desta assembleia 

celebrante 

e por todos os emigrantes da nossa 

Paróquia, 

para que ponham em prática 

a mensagem de Jesus sobre o perdão, 

oremos ao Senhor. 
 

   
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 35, 8 

 

Como é admirável, Senhor, a vossa 

bondade!  

À sombra das vossas asas se refugiam 

os homens.  

 

OU: 
 

Cf. 1 Cor 10,16 

 

O cálice de bênção é comunhão no 

Sangue de Cristo;  

e o pão que partimos é comunhão no 

Corpo do Senhor. 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

Monição da Comunhão 
  

O Senhor Jesus, que vamos 

comungar, nos ajude a escolher o 

caminho que nos conduza a louvar e 

agradecer a Deus, por todas as graças 

com que Ele diariamente nos cumula e a 

saber perdoar aos nossos irmãos, como 

Ele tem misericórdia para connosco. 

 
 

 

Perdoar sempre 
 

No antigo povo de Israel os números 

não serviam apenas para contar. Alguns 

apontavam para situações profundas. O 

número “sete” indicava perfeição, porque 

era a soma dos quatro pontos cardeais 

da Terra com o número “três”, símbolo 

da divindade. Perdoar “setenta vezes 

sete” de que nos fala o Evangelho de 

hoje, não queria dizer que se deveria 

perdoar 490 vezes, mas sempre, 

sempre, sempre. 

Uma das características dos 

primeiros cristãos era a vida em comum. 

Partilhavam do que cada um tinha. 

Rezavam em comum e faziam frente às 

dificuldades e perseguições que se 

tinham abatido sobre eles. Para viver 

como irmãos, tinham de cultivar o 

perdão. 

Quando várias pessoas convivem em 

comum, é normal que existam diferenças 

e aborrecimentos.  Por isso, devem estar 

dispostas a perdoar sempre. O Senhor 

convida-nos a fazer do perdão um 

comportamento habitual. Este convite 

contrasta com a nossa cultura, tão 

frequentemente inclinada à vingança. 

Quando as pessoas não são capazes de 

se perdoarem, entram numa espiral de 

violência de que é difícil sair. 

 
 

 

 

Vantagens do perdão 
 

Leiamos estas palavras sábias de 

São João Crisóstomo: 

« (…) que mal te pode fazer o teu 

inimigo que se possa comparar com 

aquele que tu te fazes a ti mesmo, 

acendendo a tua ira e atraindo a ti a 

sentença de condenação da parte de 

Deus? Com efeito, se tu fores vigilante e 

viveres de forma sábia, todo o mal 

recairá sobre a cabeça de quem te 

ofende e será ele a pagar o mal feito;    
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mas se te obstinas (se teimas) na tua 

indignação e no ressentimento, então 

serás tu próprio a sofreres o prejuízo: 

não o que te provocará a ofensa do 

inimigo, mas o que te virá do teu próprio 

rancor.» 

« (…) e não me venhas dizer que te 

insultou e que te caluniou e que te fez 

mil males: quanto mais ultrajes 

enumeras, tanto mais demonstras que 

ele é teu benfeitor. Porque ele deu-te 

modo de expiares os teus pecados. Com 

efeito, quanto mais ele te ofendeu, tanto 

mais se tornou para ti causa de perdão. 

Porque, se nós quisermos, ninguém nos 

poderá prejudicar: até os nossos 

próprios inimigos serão para nós causa 

de imenso bem.» 

(S. João Crisóstomo,  

in Matth. 61, 5) 

 
 

 

 

Os problemas  

da vida comunitária 
  

Na nossa vida quotidiana 

confrontámo-nos com vários problemas 

que não conseguimos ultrapassar com 

facilidade. Não é fácil perdoar, esquecer 

as ofensas, amar quem nos ofendeu ou 

prejudicou. Talvez por isso, Jesus tenha 

insistido tanto no tema do perdão. 

Recordemos as várias recomendações 

do Sermão da Montanha, e a súplica da 

oração do Pai Nosso (perdoai-nos, como 

nós perdoamos), que se aproximam 

tanto na conclusão da parábola que 

ouvimos ler no Evangelho de hoje. 

O sentido da parábola é muito 

profundo e comprometedor. O interesse 

de Jesus ao contá-la é destacar a 

enorme distância que existe entre o 

coração de Deus e o coração do homem. 

Os dez mil talentos eram uma soma 

imensa que correspondia a 200 mil anos 

de trabalho de um operário. Este 

número, realmente infinito, segundo o 

modo de falar e pensar do tempo de 

Jesus, destina-se a mostrar a imensidão 

da misericórdia de Deus. 

Em contraste com esta bondade 

inesgotável, há, ao contrário, a 

mesquinhez do coração do homem, que 

não sabe perdoar as menores ofensas. 

O ensinamento da parábola, 

portanto, é o seguinte: os cristãos são 

filhos de Deus. Também no que se 

refere ao perdão das ofensas devem 

assemelhar-se ao Pai que está nos céus. 

Devem ter um coração grande como o 

d’Ele: devem manifestar o perdão por um 

amor sem limites. 

 
 

 

A única atitude humana e 

cristã é perdoar sem 

limites 

  
Deus manifesta a sua misericórdia, 

realiza o seu perdão quando transforma 

o homem e o conduz à conversão, 

quando provoca uma mudança interior, 

quando o conduz ao amor efetivo e a 

atitudes dignas dos filhos de Deus. 

Para nós também perdoar quer dizer, 

sem dúvida, abrir o coração para acolher 

quem errou, isto é, não conservar rancor 

contra quem nos causou contrariedades, 

tendo também o compromisso de 

esclarecer o irmão sobre o erro que 

cometeu; isto é, ajudá-lo a recomeçar 

novamente a construção da sua vida. 

Quem não tem a disposição para 

manter o coração aberto ao amor, 

poderá até ser um homem justo e 

honesto, mas com certeza não é um filho 

do “Pai que envia a chuva sobre os 

justos e os malvados” (Mt 5, 45). 

 
 

 

 

O caminho a percorrer 
  

Então, o caminho a percorrer pelo 

cristão deve ser impregnado pelo espírito 

novo trazido por Cristo, que o leva a uma 

atitude positiva: fazer bem a quem o 

ofendeu, pagar o mal com o bem. 

Ser habitualmente fiel a esta 

exigência evangélica supõe verdadeiro 

heroísmo. Como alguém disse: pecar é 

humano, perdoar é divino. 

Ao ouvirmos hoje a Palavra de Deus, 

talvez pensemos que estamos em paz 

com todos, que não temos inimigos, que 

não desejamos mal a ninguém. Mas para 

o nosso perdão ser perfeito, devemos 

esquecer também as pequenas ofensas, 

as indelicadezas, as faltas de atenção. 

Se guardamos um pouco de frieza a 

respeito de alguém, se evitamos tal 

pessoa, há ainda algo a fazer no 

caminho da caridade e do perdão. 

Pensemos um pouco nisto. 

 
 

 

 

Um homem guarda rancor contra outro  

e pede a Deus que o cure?  

(Ben-Sirá 28, 3) 

Agenda Santoral 

Dia 14 – Exaltação da Santa Cruz. 

Dia 15 – Nossa Senhora das Dores.  

Dia 16 – S. Cornélio (Papa) e S. 

Cipriano (Bispo) - mártires. 

Dia 17 – S. Roberto Belarmino (Bispo e 

Doutor da Igreja) 

Dia 19 – Santa Maria no Sábado.  

– S. Januário (Bispo e Mártir).  

 
 

 

Sabias que… 

Os números como símbolos 
 

No antigo povo de Israel o número 4 

(quatro) era o número da Terra, porque 

quatro são os pontos cardeais;  

O número 3 (três) era o número do 

Céu, porque um triângulo tem sempre 

um dos vértices para cima; 

O número 7 (sete), sendo a soma de 

4 + 3, significava a perfeição: tudo 

quanto existe no céu e na terra. Era um 

número relacionado com o descanso, 

porque Deus criou o mundo em seis dias 

e no sétimo descansou. Por isso é que 

os judeus não trabalhavam ao Sábado; 

O número 12 (doze) era o número do 

Povo de Israel, porque era formado por 

doze clãs ou tribos; 

Outros números existem, cada qual, 

com o seu próprio significado. 

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(35) 

TERCEIRA QUEDA 

 
Entrego-Te os meus olhos, 

 para que somente a Ti me levem,  

para que eu veja os outros, a mim mesmo  

e ao mundo como Tu mesmo os vês. 

                   (Pe. Léo, scj, Rastros de Deus) 

 

III 

Quero, Senhor, aliviar  

teus pés cansados  

de tão duro caminhar.  

 

Quero saber chegar  

ao pé de Ti  

de olhos lavados,  

para Te ver brilhar.  
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Quero levar comigo  

um irmão sem esperança  

e exortá-lo a ser como criança,  

para poder tornar-se teu amigo.  

 

Quero no teu rosto sobrepor  

o rosto do irmão que vai comigo  

mesmo que seja um inimigo  

ou alguém a quem eu nunca amei,  

e então, assim, Senhor,  

eu sei que Te verei,  

estarei, enfim, contigo. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, 

ensina-nos a perdoar 

sempre e a todos. 
 

Afasta da nossa vida a vingança. 

Que abramos as mãos 

em sinal de amizade e de paz. 
 

Afasta as invejas que nos separam. 

Livra-nos do egoísmo de caminhar 

pensando apenas em nós. 
 

Senhor, 

que os nossos ouvidos 

estejam alerta para ouvir 

o chamamento da tua voz 

convidando-nos a ser como Tu: 

misericordiosos 

    e dispostos ao perdão. 

 
 

 

Descomplica (23) 
 

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” 
 

Aprende a gostar (mais) do silêncio 

que protege. A procurá-lo e a preferi-lo. 

A sentir paz no conforto das certezas 

que guardas para ti. A falar depois, a 

agradecer antes. Deixa-te conquistar 

pela leveza das coisas simples, pelo 

verbo «acreditar» que nada nem 

ninguém consegue beliscar, pela luz 

bonita das pessoas que te rodeiam. 

Ganha força na ternura dos alicerces da 

tua vida inteira e soma a confiança e a 

esperança que tens na vida. Faz este 

caminho de regresso ao que te prometes 

todos os dias: neste trapézio que 

balanças, tantas vezes sem rede, ainda 

tens muitas vertigens para sentir, muitos 

medos para transformar em coragem, 

muitas dúvidas para afastar com a força 

do coração e muito mar nos olhos que 

deixarás na mão do sol.  

– Dá tempo ao teu tempo. 
 

(Sofia Castro Fernandes 

 
 

Seis Adágios populares 

1 

Desconfiar de homem que não fala  

e de cão que não ladra 

2 

Galinha pedrês que canta  

seu dono avanta (avantaja) 

3 

Não há casa boa  

sem galo nem coroa 

4 

No poupar  

é que vai o ganho 

5 

O lavrador conhece-se 

 no boi e no cão 

6 

Gado de bico  

nunca fez o patrão rico 

 
 

 

 

Aniversários dos 

Leitores 

(Publicação em atraso) 
 

Um erro imperdoável levou a que o 

Jornal do Leitor não tivesse publicado no 

devido tempo, nesta coluna de 

Parabéns, os aniversários de alguns 

Leitores abrangidos no mês de agosto e 

início de setembro.  

Assim, junto a um gigantesco pedido 

de desculpa, vem agora fazê-lo – com 

atraso, é certo – mas com toda a justiça, 

porque nenhum dos nossos Leitores 

merece ficar esquecido.  

Os Leitores atingidos por este lapso, 

são: 
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JOSÉ MARIA MATOS, no passado 

dia 11 de agosto. 

– LUÍS MIGUEL, no passado dia 28 de 

agosto. 

– FERNANDA COSTA, no passado dia 

4 de setembro. 

Também passou esquecido, o 

aniversário do Sr. Diácono, DR. ANTÓNIO 

CARDOSO, no passado dia 30 de julho.   

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– LURDES NETO, no passado dia 12 

de agosto. 

– INÊS PACHECO, no passado dia 5 

de setembro. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– MADALENA BESSA, no passado dia 

29 de agosto. 

– CRISTINA FERREIRA, no passado 

dia 7 de setembro. 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– TELMA SOUSA, no passado dia 9 

de agosto. 

– PEDRO LEAL, no passado dia 12 de 

agosto. 

– GLORIA NETO, no passado dia 21 

de agosto. 

– RICARDO BRITO, no passado dia 4 

de setembro. 

– JÚLIA MACHADO, no passado dia 5 

de setembro. 

 

À CRISTINA Ferreira (Figueiró), à 

FERNANDA Costa (Carvalhosa), à 

GLÓRIA Neto (Sanfins), à INÊS 

Pacheco (Eiriz), à JÚLIA Machado 

(Sanfins), ao LUÍS Miguel (Carvalhosa), 

À LURDES Neto (Eiriz), à MADALENA 

Bessa (Figueiró), ao PEDRO Leal 

(Sanfins), ao RICARDO Brito (Sanfins), à 

TELMA Sousa (Sanfins), e ao Sr. 

DIÁCONO Cardoso, o Jornal do Leitor 

renova o pedido de desculpas e espera 

que todos vocês tenham festejado muito 

e comemorado ainda melhor, os vossos 

aniversários. Parabéns a todos! 

 
 

 

 

Aniversários dos 

Leitores 

(Publicação atual) 
 

Esta semana está de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, a Leitora da 

seguinte paróquia: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– ALEXANDRA BRITO, na próxima 

quarta-feira, dia 16 de setembro.  
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O Jornal do Leitor deseja à 

Alexandra, um feliz aniversário festejado 

com um grande bolo e com muito 

champagne bebido com moderação. 

 
 

 

Oração 
(de um desesperado) 

 

Amado Deus! 

Eu te agradeço, 

Por este dia de vida. 

Pela minha família. 

Pelo meu alimento. 

Por um telhado onde descansar. 

Por mais um dia de trabalho 

e principalmente, 

por mais um dia de vida 

ao lado das pessoas 

que eu mais amo. 

Abençoa, Senhor, 

A minha família, 

Os meus amigos 

e aqueles que o não são, 

porque eles também 

precisam de Vós. 

Abençoa, ó Deus, 

O meu País, com o banho 

da tua Misericórdia 

que é grande e infinita. 

Acalma a ansiedade das pessoas. 

Para que não comprem tudo 

e não deixem o próximo sem alimento. 

Permite, Senhor, 

que esse CORONAVÍRUS 

seja destruído do nosso planeta. 

Ilumina os médicos que combatem 

aquele vírus,  

dá forças aos doentes 

e faz com que essa doença 

desapareça de uma vez, 

e reine a Paz. 

 
 

 

 

Olhem que, a brincar a brincar … 

O capitalismo não é 

bom para a nossa 

saúde 
 

 

CEO do Exim Bank expôs o seguinte 

numa reunião de economistas: 

“Um ciclista é um desastre para a 

economia de um país: 

– Não compra automóvel. 

– Não pede empréstimo para 

comprar automóvel. 

– Não faz seguro de automóvel. 

– Não compra combustível. 

– Não manda o automóvel à oficina 

para reparações. 

– Não usa estacionamento pago. 

– Não causa acidentes graves. 

– Não precisa de autoestradas. 

– Não paga portagens. 

– Não paga impostos do veículo. 

– Não fica obeso. 

– É saudável - uma maldição! 

As pessoas sãs não são 

necessárias à economia: 

– Não compram medicamentos. 

– Não vão a médicos. 

– Não vão a hospitais. 

– Não vão a clínicas. 

– Não acrescentam nada ao PIB do 

país. 

Já pelo contrário, cada loja do 

McDonald, cria, pelo menos, 30 
empregos: 

– 10 cardiologistas. 

– 10 dentistas. 

– 10 especialistas em perda de peso. 

Isto sem contar com as pessoas que 

trabalham para o McDonald. 

Agora escolha sabiamente: 

Um ciclista ou um McDonald? 

Vale a pena pensar… 

Mas há ainda pior: 

São os que fazem caminhadas. 

Esses não compram sequer uma 

bicicleta!… 

(Dr. Hélder Martins) 

 
 

 

Humor 

 

Aluno inteligente 
 

Um professor de Direito num 

exame oral: 

– O que é uma fraude? 

Responde o aluno: 

– É o que o sr. Professor está a 

fazer! 

O professor muito indignado: 

– Ora essa, explique-se… 

Diz o aluno: 

– Segundo o Código Penal, comete 

fraude todo aquele que se aproveita da 

ignorância do outro para o prejudicar!... 
 

Na escola 
 

A professora interroga uma aluna que 

demora a responder. 

– Então, Rosa?! A minha pergunta é 

assim tão difícil? 

– Não é tanto a pergunta que é difícil 

senhora professora, mas sim a resposta! 

 

Condenado 
 

Um condenado à morte esperava 

pela hora da execução, quando chega 

um padre que lhe diz: 

– Meu filho, nesta hora derradeira, 

venho trazer-te a Palavra de Deus. 

Responde o homem: 

– Perda de tempo, Sr. Padre. Daqui a 

pouco vou falar com Ele pessoalmente. 

Quer que leve algum recado? 

 

No médico 
 

– Sr. Doutor, se toco na perna, dói-        

-me; se toco no braço, dói-me; se toco 

na cara, dói-me. 

– Curioso e impressionante! 

– O que é que eu tenho, doutor? 

– Tem um dedo partido! Obviamente! 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

13-09-2020 – XXIV Dom. Comum 
 

CARVALHOSA, EIRIZ, SANFINS e 

FIGUEIRÓ 
 

TEMPORÁRIAMENTE 

DESATIVADAS 

 

A Fechar 

Compreender, é perdoar. 

(Madame de Staël) 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Boa leitura e boa semana. 
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