
Lectio Divina –  XXX 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:  
XXX Domingo do Tempo Comum – (Mt 22, 34-40)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

O Evangelho deste domingo leva-nos, outra vez, a Jerusalém, ao encontro 

dos últimos dias de Jesus. Os líderes judaicos já fizeram a sua escolha e têm 

ideias definidas acerca da proposta de Jesus: é uma proposta que não vem de 

Deus e que deve ser rejeitada… Jesus, por sua vez, deve ser denunciado, julgado 

e condenado de forma exemplar. Para conseguir concretizar esse objetivo, os 

responsáveis judaicos procuram argumentos de acusação contra Jesus. 

É neste ambiente que Mateus situa três controvérsias entre Jesus e os 

fariseus. Essas controvérsias apresentam-se como armadilhas bem organizadas e 

montadas, destinadas a surpreender afirmações polémicas de Jesus, capazes de ser 

usadas em tribunal para conseguir a sua condenação. Depois da controvérsia 

sobre o tributo a César (cf. Mt 22,15-22) e da controvérsia sobre a ressurreição 

dos mortos (cf. Mt 22,23-33), chega a controvérsia sobre o maior mandamento da 

Lei (cf. Mt 22,34-40). É esta última que o Evangelho de hoje nos apresenta… Ao 

perguntar a Jesus qual é o maior mandamento da Lei, os fariseus procuram 

demonstrar que Jesus não sabe interpretar a Lei e que, portanto, não é digno de 

crédito. 



A questão do maior mandamento da Lei não era uma questão pacífica e era, 

no tempo de Jesus, objeto de debates intermináveis entre os fariseus e os doutores 

da Lei. A preocupação em atualizar a Lei, de forma a que ela respondesse a todas 

as questões que a vida do dia a dia punha, tinha levado os doutores da Lei a 

deduzir um conjunto de 613 preceitos, dos quais 365 eram proibições e 248 ações 

a pôr em prática. Esta "multiplicação" dos preceitos legais lançava, 

evidentemente, a questão das prioridades: todos os preceitos têm a mesma 

importância, ou há algum que é mais importante do que os outros? 

É esta a questão que é posta a Jesus. 

 

Mensagem 

A resposta de Jesus, no entanto, supera o horizonte estreito da pergunta e vai 

muito mais além, situando-se ao nível das opções profundas que o homem deve 

fazer… O importante, na perspetiva de Jesus, não é definir qual o mandamento 

mais importante, mas encontrar a raiz de todos os mandamentos. E, na perspetiva 

de Jesus, essa raiz gira à volta de duas coordenadas: o amor a Deus e o amor ao 

próximo. A Lei e os Profetas são apenas comentários a estes dois mandamentos. 

Os cristãos de Mateus usavam a expressão "a Lei e os Profetas" para se 

referirem aos livros inspirados do Antigo Testamento, que apresentavam a 

revelação de Deus (cf. Mt 5,17; 7,12). Dizer, portanto, que "nestes dois 

mandamentos se resumem a Lei e os Profetas" (vers. 40), significa que eles 

encerram toda a revelação de Deus, que eles contêm a totalidade da proposta de 

Deus para os homens. 

A originalidade deste sumário evangélico da Lei não está nas ideias de amor 

a Deus a ao próximo, que são bem conhecidas do Antigo Testamento: Jesus 

limita-se a citar Dt 6,5 (no que diz respeito ao amor a Deus) e Lv 19,18 (no que 

diz respeito ao amor ao próximo)… A originalidade deste ensinamento está, por 

um lado, no facto de Jesus os aproximar um do outro, pondo-os em perfeito 

paralelo e, por outro, no facto de Jesus simplificar e concentrar toda a revelação 

de Deus nestes dois mandamentos. 

Portanto, o compromisso religioso (que é proposto aos crentes, quer do 

Antigo, quer do Novo Testamento) resume-se no amor a Deus e no amor ao 

próximo. Na perspetiva de Jesus, que é que isto quer dizer? 

De acordo com os relatos evangélicos, Jesus nunca se preocupou 

excessivamente com o cumprimento dos rituais litúrgicos que a religião judaica 

propunha, nem viveu obcecado com o oferecimento de dons materiais a Deus. A 

grande preocupação de Jesus foi, em contrapartida, discernir a vontade do Pai e a 

cumpri-la com fidelidade e amor. "Amar a Deus" é pois, na perspetiva de Jesus, 

estar atento aos projetos do Pai e procurar concretizar, na vida do dia a dia, os 

seus planos. Ora, na vida de Jesus, o cumprimento da vontade do Pai passa por 



fazer da vida uma entrega de amor aos irmãos, se necessário até ao dom total de 

si mesmo. 

Assim, na perspetiva de Jesus, "amor a Deus" e "amor aos irmãos" estão 

intimamente associados. Não são dois mandamentos diversos, mas duas faces da 

mesma moeda. "Amar a Deus" é cumprir o seu projeto de amor, que se concretiza 

na solidariedade, na partilha, no serviço, no dom da vida aos irmãos. 

Como é que deve ser esse "amor aos irmãos"? Este texto só explica que é 

preciso "amar o próximo como a si mesmo". As palavras "como a si mesmo" não 

significam qualquer espécie de condicionalismo, mas que é preciso amar 

totalmente, de todo o coração. 

Noutros textos mateanos, Jesus explica aos seus discípulos que é preciso 

amar os inimigos e orar pelos perseguidores (cf. Mt 5,43-48). Trata-se, portanto, 

de um amor sem limites, sem medida e que não distingue entre bons e maus, 

amigos e inimigos. Aliás, Lucas, ao contar este mesmo episódio que o Evangelho 

de hoje nos apresenta, acrescenta-lhe a história do "bom samaritano", explicando 

que esse "amor aos irmãos" pedido por Jesus é incondicional e deve atingir todo o 

irmão que encontrarmos nos caminhos da vida, mesmo que ele seja um 

estrangeiro ou inimigo (cf. Lc 10,25-37). 

 

Actualização 

♦  Mais de dois mil anos de cristianismo criaram uma pesada herança de 

mandamentos, de leis, de preceitos, de proibições, de exigências, de opiniões, 

de pecados e de virtudes, que arrastamos pesadamente pela história. Algures 

durante o caminho, deixámos que o inevitável pó dos séculos cobrisse o 

essencial e o acessório; depois, misturámos tudo, arrumámos tudo sem grande 

rigor de organização e de catalogação e perdemos a noção do que é 

verdadeiramente importante. Hoje, gastamos tempo e energias a discutir certas 

questões (o casamento dos padres, o sacerdócio das mulheres, o uso dos meios 

anticoncetivos, as questões acerca do que é ou não litúrgico, aos problemas do 

poder e da autoridade, os pormenores legais da organização eclesial…) e 

continuamos a ter dificuldade em discernir o essencial da proposta de Jesus. O 

Evangelho deste domingo põe as coisas de forma totalmente clara: o essencial 

é o amor a Deus e o amor aos irmãos. Nisto se resume toda a revelação de 

Deus e a sua proposta de vida plena e definitiva para os homens. Precisamos 

de rever tudo, de forma a que o lixo acumulado não nos impeça de 

compreender, de viver, de anunciar e de testemunhar o cerne da proposta de 

Jesus. 

 



♦  O que é "amar a Deus"? De acordo com o exemplo e o testemunho de Jesus, o 

amor a Deus passa, antes de mais, pela escuta da sua Palavra, pelo acolhimento 

das suas propostas e pela obediência total aos seus projetos – para mim 

próprio, para a Igreja, para a minha comunidade e para o mundo. Esforço-me, 

verdadeiramente, por tentar escutar as propostas de Deus, mantendo um 

diálogo pessoal com Ele, procurando refletir e interiorizar a sua Palavra, 

tentando interpretar os sinais com que Ele me interpela na vida de cada dia? 

Tenho o coração aberto às suas propostas, ou fecho-me no meu egoísmo, nos 

meus preconceitos e na minha autossuficiência, procurando construir uma vida 

à margem de Deus ou contra Deus? Procuro ser, em nome de Deus e dos seus 

planos, uma testemunha profética que interpela o mundo, ou instalo-me no 

meu cantinho cómodo e renuncio ao compromisso com Deus e com o Reino? 

 

♦  O que é "amar os irmãos"? De acordo com o exemplo e o testemunho de Jesus, 

o amor aos irmãos passa por prestar atenção a cada homem ou mulher com 

quem me cruzo pelos caminhos da vida (seja ele branco ou negro, rico ou 

pobre, nacional ou estrangeiro, amigo ou inimigo), por sentir-me solidário com 

as alegrias e sofrimentos de cada pessoa, por partilhar as desilusões e 

esperanças do meu próximo, por fazer da minha vida um dom total a todos. O 

mundo em que vivemos precisa de redescobrir o amor, a solidariedade, o 

serviço, a partilha, o dom da vida… Na realidade, a minha vida é posta ao 

serviço dos meus irmãos, sem distinção de raça, de cor, de estatuto social? Os 

pobres, os necessitados, os marginalizados, os que alguma vez me magoaram e 

ofenderam, encontram em mim um irmão que os ama, sem condições?  

 

 
 

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. 


