
Lectio Divina –  XIV 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:  
XIV Domingo do Tempo Comum – (Mt 11, 25-30)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

 

Ambiente 

Após o “discurso da missão” e o envio dos discípulos ao mundo para 

continuarem a obra libertadora de Jesus (cf. Mt 9,36-11,1), Mateus coloca no seu 

esquema de Evangelho uma secção sobre as reacções e as atitudes que as várias 

pessoas e grupos tomam frente a Jesus e à sua proposta de “Reino” (cf. Mt 11,2-

12,50). O nosso texto integra esta secção. 

Nos versículos anteriores ao texto que nos é hoje proposto (cf. Mt 11,20-24), 

Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas 

à volta do lago de Tiberíades (Corozaim, Betsaida, Cafarnaum), porque foram 

testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam 

demasiado cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus 

preconceitos e não aceitavam questionar-se, a fim de abrir o coração à novidade de 

Deus. 

Agora, Jesus manifesta-se convicto de que essa proposta rejeitada pelos 

habitantes das cidades do lago, encontrará acolhimento entre os pobres e 



marginalizados, desiludidos com a religião “oficial” e que anseiam pela libertação 

que Deus tem para lhes oferecer. 

O nosso texto consta de três “sentenças” que, provavelmente, foram 

pronunciados em ambientes diversos deste que Mateus nos apresenta. Dois desses 

“ditos” (cf. Mt 11,25-27) aparecem também em Lucas (cf. Lc 10,21-22) e devem 

provir de um documento que reuniu os “ditos” de Jesus e que tanto Mateus como 

Lucas utilizaram na composição dos seus evangelhos. O terceiro (cf. Mt 11,28-30) é 

exclusivo de Mateus e deve provir de uma fonte própria. 

 

Mensagem 

A primeira sentença (cf. Mt 11,25-26) é uma oração de louvor que Jesus dirige 

ao Pai, porque Ele escondeu “estas coisas” aos “sábios e inteligentes” e as revelou 

aos “pequeninos”. 

Os “sábios e inteligentes” são certamente esses “fariseus” e “doutores da Lei”, 

que absolutizavam a Lei, que se consideravam justos e dignos de salvação porque 

cumpriam escrupulosamente a Lei, que não estavam dispostos a deixar pôr em causa 

esse sistema religioso em que se tinham instalado e que – na sua perspectiva – lhes 

garantia automaticamente a salvação. Os “pequeninos” são os discípulos, os 

primeiros a responder positivamente à oferta do “Reino”; e são também esses pobres 

e marginalizados (os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o “povo da 

terra”) que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados 

malditos pela Lei, mas que acolhiam, com alegria e entusiasmo, a proposta 

libertadora de Jesus. 

A segunda sentença (cf. Mt 11,27) relaciona-se com a anterior e explica o que é 

que foi escondido aos “sábios e inteligentes” e revelado aos “pequeninos”. Trata-se, 

nem mais nem menos, do “conhecimento” (quer dizer, uma “experiência profunda e 

íntima”) de Deus. 

Os “sábios e inteligentes” (fariseus e doutores da Lei) estavam convencidos de 

que o conhecimento da Lei lhes dava o conhecimento de Deus. A Lei era uma 

espécie de “linha directa” para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer Deus, a 

sua vontade, os seus projectos para o mundo a para os homens; por isso, 

apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, 

capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. 

Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de 

Deus tem de aceitar Jesus e segui-l’O. Ele é “o Filho” e só Ele tem uma experiência 

profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá 

“conhecer” Deus: quando muito, encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-

las-á depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceitar Jesus e O seguir, 

aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projectos e 

na aceitação incondicional dos seus planos. 



A terceira sentença (cf. Mt 11,28-30) é um convite a ir ao encontro de Jesus e a 

aceitar a sua proposta: “vinde a Mim”; “tomai sobre vós o meu jugo…”. Entre os 

fariseus do tempo de Jesus, a imagem do “jugo” era aplicada à Lei de Deus (cf. Si 

6,24-30; 51,26-27) – a suprema norma de vida. Para os fariseus, por exemplo, a Lei 

não era um “jugo” pesado, mas um “jugo” glorioso, que devia ser carregado com 

alegria. 

Na realidade, tratava-se de um “jugo” pesadíssimo. A impossibilidade de 

cumprir, no dia a dia, os 613 mandamentos da Lei escrita e oral, criava consciências 

pesadas e atormentadas. Os crentes, incapazes de estar em regra com a Lei, sentiam-

se condenados e malditos, afastados de Deus e indignos da salvação. A Lei 

aprisionava em lugar de libertar e afastava os homens de Deus em lugar de os 

conduzir para a comunhão com Deus. 

Jesus veio libertar o homem da escravidão da Lei. A sua proposta de libertação 

plena dirige-se aos doentes (na perspectiva da teologia oficial, vítimas de um castigo 

de Deus), aos pecadores (os publicanos, as mulheres de má vida, todos aqueles que 

tinham publicamente comportamentos política, social ou religiosamente incorrectos), 

ao povo simples do país (que, pela dureza da vida que levava, não podia cumprir 

escrupulosamente todos os ritos da Lei), a todos aqueles que a Lei exclui e 

amaldiçoa. 

Jesus garante-lhes que Deus não os exclui nem amaldiçoa e convida-os a 

integrar o mundo novo do “Reino”. É nessa nova dinâmica proposta por Jesus que 

eles encontrarão a alegria e a felicidade que a Lei recusa dar-lhes. 

A proposta do “Reino” será uma proposta reservada a uma classe determinada 

(os pobres, os débeis, os marginalizados) em detrimento de outra (os ricos, os 

poderosos, os da “situação”)? Não. A proposta do “Reino” destina-se a todos os 

homens e mulheres, sem excepção… No entanto, são os pobres e débeis aqueles que 

já desesperaram do socorro humano, que têm o coração mais disponível para acolher 

a proposta de Jesus. Os outros (os ricos, os poderosos) estão demasiado cheios de si 

próprios, dos seus interesses, dos seus esquemas organizados, para aceitar arriscar na 

novidade de Deus. 

Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo-O, os pobres e oprimidos encontrarão 

o Pai, tornar-se-ão “filhos de Deus” e descobrirão a vida plena, a salvação definitiva, 

a felicidade total. 

 

Actualização 

♦ Na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos, vistos de cá de baixo, com as 

lentes do mundo… Nós, homens, admiramos e incensamos os sábios, os 

inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos e queremos que 

sejam eles (“os melhores”) a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a 

ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correcto ou não é correcto. Mas Deus 

diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelo 

“pequeninos”: são eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus 



valores e para arriscar nos desafios do “Reino”. Quantas vezes os pobres, os 

pequenos, os humildes são ridicularizados, tratados como incapazes, pelos nossos 

“iluminados” fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao 

mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudo-valores… A Palavra 

de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade; o 

que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas 

(e com frequência, com muita frequência, são os pobres, os humildes, os pequenos 

que “sintonizam” com Deus e que acolhem essa verdade que Ele quer oferecer aos 

homens para os levar à vida em plenitude). 

♦ Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu “rosto”? Como fazemos 

uma experiência íntima e profunda de Deus? É através da Filosofia? É através de 

um discurso racional coerente? É passando todo o tempo disponível na igreja a 

mudar as toalhas dos altares? O Evangelho responde: “conhecemos” Deus através 

de Jesus. Jesus é “o Filho” que “conhece” o Pai; só quem segue Jesus e procura 

viver como Ele (no cumprimento total dos planos de Deus) pode chegar à 

comunhão com o Pai. Há crentes que, por terem feito catequese, por irem à missa 

ao domingo e por fazerem parte do conselho pastoral da paróquia, acham que 

conhecem Deus (isto é, que têm com Ele uma relação estreita de intimidade e 

comunhão)… Atenção: só “conhece” Deus quem é simples e humilde e está 

disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos 

homens. É no seguimento de Jesus – e só aí – que nos tornamos “filhos” de Deus. 

♦ Como nos situamos face a Deus e à proposta que Ele nos apresenta em Jesus? 

Ficamos fechados no nosso comodismo e instalação, no nosso orgulho e 

autosuficiência, sem vontade de arriscar e de pôr em causa as nossas seguranças, 

ou estamos abertos e atentos à novidade de Deus, a fim de perceber as suas 

propostas e seguir os seus caminhos? 

♦ Cristo quis oferecer aos pobres, aos marginalizados, aos pequenos, a todos aqueles 

que a Lei escravizava e oprimia, a libertação e a esperança. Os pobres, os débeis, 

os marginalizados, aqueles que não encontram lugar à mesa do banquete onde se 

reúnem os ricos e poderosos, continuam a encontrar – no testemunho dos 

discípulos de Jesus – essa proposta de libertação e de esperança? A Igreja dá 

testemunho da proposta libertadora de Jesus para os pobres? Como é que os 

pequenos e humildes são acolhidos nas nossas comunidades? Como é que 

acolhemos aqueles que têm comportamentos social ou religiosamente incorrectos? 
 

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. 


