
Lectio Divina –  XIII Domingo TC (Ano A) 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e 

querer fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação.  

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

  

2) Leitura da Palavra de Deus:  
XIII Domingo do Tempo Comum – (Mt 10, 37-42)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

 

Ambiente 

O Evangelho deste domingo apresenta-nos a parte final de um discurso atribuído 

a Jesus e que teria sido pronunciado pouco antes do envio dos discípulos em missão 

(é chamado, por isso, o “discurso da missão”). Mais do que um discurso histórico, 

que Jesus pronunciou de uma única vez e num único lugar, é uma catequese que 

Mateus compôs a partir de diversos materiais (o autor combina aqui relatos de envio, 

“ditos” de Jesus acerca dos “doze” e várias outras “sentenças” que, originalmente, 

tinham um outro contexto). 

Qual o objectivo de Mateus, ao compor este texto e ao pô-lo na boca de Jesus? 

Estamos na década de 80. Mateus escreve para uma comunidade onde a tradição 

missionária estava bem enraizada (a comunidade cristã de Antioquia da Síria?). No 

entanto, as condições políticas do final do séc. I (reinado de Domiciano e hostilidade 



crescente do império em relação ao cristianismo) trazem a comunidade confusa e 

desorientada. Vale a pena “remar contra a maré”? Não é um risco imprudente 

continuar a anunciar Jesus? Vale a pena arriscar tudo por causa do Evangelho, 

quando as condições são tão desfavoráveis? 

Mateus compõe então uma espécie de “manual do missionário cristão”, 

destinado a revitalizar a opção missionária da sua comunidade. Nele sugere que a 

missão dos discípulos é anunciar Jesus e continuar a percorrer o caminho de Jesus – 

mesmo que esse caminho leve ao dom total da vida. Apresenta, nesse sentido, um 

conjunto de valores e atitudes que devem orientar a acção dos missionários cristãos. 

 

Mensagem 

 

O nosso texto pode dividir-se em duas partes. Na primeira parte (vers. 37-39), 

Mateus apresenta um conjunto de exigências radicais para quem quer seguir Jesus; 

na segunda parte (vers. 40-42), Mateus sugere que toda a comunidade deve anunciar 

Jesus e põe na boca de Jesus o anúncio de uma recompensa, destinada àqueles que 

acolherem os mensageiros do Evangelho. 

O seguimento de Jesus não é um caminho fácil e consensual, ladeado por 

aplausos e encorajamentos. Mas é um caminho radical, que obriga, muitas vezes, a 

rupturas e a opções exigentes. Quando se trata de escolher entre Jesus e outros 

valores, qual deve ser a opção do cristão? 

Mateus não admite “meias-tintas”: a primeira lealdade deve ser sempre com 

Jesus. Se a alternativa for escolher entre Jesus e a própria família (vers. 37), a 

escolha do discípulo deve recair sempre em Jesus (recorde-se que, então, a família 

era a estrutura social que dava sentido à vida dos indivíduos; a ruptura com a família 

era uma medida extrema, que supunha um desenraizamento social quase completo). 

O discípulo tem necessariamente que cortar relações com a própria família para 

seguir Jesus? Não. No entanto, não pode deixar que a família ou os afectos o 

impeçam de responder, com coerência e radicalidade, ao desafio do “Reino”. 

Se a alternativa for escolher entre Jesus e as próprias seguranças (vers. 38), a 

escolha do discípulo deve ser tomar a cruz e seguir Jesus (o fazer da vida um dom 

total a Deus e aos homens, significa o rompimento com todos os esquemas que, na 

perspectiva dos homens, dão comodidade, bem estar, realização, felicidade, êxito). 

De resto, escolher Jesus e segui-l’O até à cruz não é um caminho de fracasso e 

de morte, mas é um caminho de vida. Na verdade, quando o homem está muito 

preocupado em proteger os seus esquemas de seguranças humanas e se fecha no seu 

egoísmo e na sua auto-suficiência, acaba por perder a vida verdadeira; mas, quando o 



homem aceita viver na obediência aos projectos de Deus e fazer da sua vida um dom 

de amor aos irmãos, encontra a vida definitiva (vers. 39). 

Na segunda parte do nosso texto, Mateus refere-se à recompensa destinada 

àqueles que acolhem os mensageiros da Boa Nova de Jesus. Mateus refere-se a 

quatro grupos de pessoas, que integram a comunidade cristã e que têm a 

responsabilidade do testemunho: os apóstolos (vers. 40), os profetas (vers. 41a), os 

justos (vers. 41b) e os pequenos (vers. 42). Todos eles têm por missão anunciar a 

Boa Nova de Jesus. Os apóstolos – os que acompanharam sempre Jesus – são as 

testemunhas primordiais de Jesus, pois diz-se deles que quem os recebe, recebe 

Jesus. Os profetas são aqueles pregadores itinerantes que, em nome de Deus, 

interpelam a comunidade e que a ajudam a ser coerente com os valores do 

Evangelho. Os justos são provavelmente os cristãos procedentes do judaísmo, que 

procuram viver, no seio da comunidade cristã, em coerência com a Lei de Moisés. Os 

pequenos são os discípulos que ainda não integram de forma plena a comunidade, 

pois estão em processo de amadurecimento da sua opção (podiam ser os 

catecúmenos que estão a descobrir a fé, à espera do compromisso pleno com Cristo e 

com a Boa Nova). De qualquer forma, todos estes grupos que formam a comunidade 

cristã, têm por missão anunciar o Evangelho de Jesus. 

A questão é fundamentalmente esta: a tarefa de anunciar o Evangelho pertence a 

todos os membros da comunidade cristã; e esses “missionários” que testemunham a 

Boa Nova e que entregam a vida ao serviço do “Reino” devem ser acolhidos com 

entusiasmo, com generosidade e amor. 

 

Actualização 

♦ Jesus não é um demagogo que faz promessas fáceis e cuja preocupação é juntar 

adeptos ou atrair multidões a qualquer preço. Ele veio ao nosso encontro com uma 

proposta de salvação e de vida plena; no entanto, essa proposta implica uma 

adesão séria, exigente, radical, sem “paninhos quentes” ou “meias tintas”. O 

caminho que Jesus propõe não é um caminho de “massas”, mas um caminho de 

“discípulos”: implica uma adesão incondicional ao “Reino”, à sua dinâmica, à sua 

lógica; e isso não é para todos, mas apenas para os discípulos que fazem, séria e 

conscientemente, essa opção. Como é que eu me situo face a isto? O projecto de 

Jesus é, para mim, uma opção radical, que eu abracei com convicção, a tempo 

inteiro e a “fundo perdido”, ou é um projecto em que eu “vou estando”, sem 

grande esforço ou compromisso, por inércia, por comodismo, por tradição? 

♦ Dentro do quadro de exigências que Jesus apresenta aos discípulos, sobressai a 

exigência de preferir Jesus à própria família. Isso não significa, evidentemente, 

que devamos rejeitar os laços que nos unem àqueles que amamos… No entanto, 



significa que os laços afectivos, por mais sagrados que sejam, não devem afastar-

nos  dos valores do “Reino”? As pessoas têm mais importância, para mim, do que 

o “Reino”? Já me aconteceu renunciar aos valores de Jesus por causa de alguém? 

♦ Outra exigência que Jesus faz aos discípulos é a renúncia à própria vida e o tomar a 

cruz do amor, do serviço, do dom da vida. O que é mais importante para mim: os 

meus interesses, os meus valores egoístas, ou o serviço dos irmãos e o dom da 

vida? 

♦ A forma exigente como Jesus põe a questão da adesão ao “Reino” e à sua 

dinâmica, faz-nos pensar na nossa pastoral – vocacionada para ser uma pastoral de 

“massas” – e na tentação que sentem os agentes da pastoral no sentido de facilitar 

as coisas, de não ser exigentes… Às vezes, interessa mais que as estatísticas da 

paróquia apresentem um grande número de baptizados, de casamentos, de 

crismas, de comunhões, do que propor, com exigência, a radicalidade do 

Evangelho e dos valores de Jesus… O caminho cristão é um caminho de 

facilidade, onde cabe tudo, ou é um caminho verdadeiramente exigente, onde só 

cabem aqueles que aceitam a radicalidade de Jesus? A nossa pastoral deve 

facilitar tudo, ou ir pelo caminho da exigência? 

♦ Às vezes, as pessoas procuram os ritos cristãos por tradição, por influências do 

meio social ou familiar, porque “a cerimónia religiosa fica bonita nas 

fotografias…”. Sem recusarmos nada devemos, contudo, fazê-las perceber que a 

opção pelo baptismo ou pelo casamento religioso é uma opção séria e exigente, 

que só faz sentido no quadro de um compromisso com o “Reino” e com a 

proposta de Jesus. 

♦ Integrar a comunidade cristã é assumir o imperativo do testemunho. Sinto 

verdadeiramente que isso é algo que me diz respeito – seja qual for o lugar que eu 

ocupo na organização da comunidade? 

♦ Como é que, na minha comunidade, são vistos aqueles que se dão, de forma mais 

plena e mais total, ao anúncio do Evangelho: são reconhecidos e apoiados, ou são 

injustamente criticados e vítimas de maledicência, de invejas e de ciúmes? 

 
 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

 

5) Contemplar a Palavra.  

 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a oração do Pai Nosso, 

conscientes de querermos viver a mensagem do Reino de Deus e 

fazermos a Sua vontade. 


