
Lectio Divina – VI Domingo da Quaresma (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:  

Domingo de Ramos – (Mt 26, 14 – 27, 66) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

Ambiente 

O Evangelho segundo Mateus começa por apresentar Jesus (cfr. Mt 1,1-4,22). Descreve, 

depois, o anúncio central de Jesus: nas suas palavras e nos seus gestos, Jesus anuncia esse mundo 

novo a que ele chama “o Reino dos céus” (cfr. Mt 4,23 - 9,35). Do anúncio do “Reino” nasce a 

comunidade dos discípulos - isto é, nasce um grupo que assimila as propostas de Jesus (cfr. Mt 

9,36-12,50). Os discípulos são a “comunidade do Reino”: instruídos por Jesus, formados na 

mentalidade do “Reino”, os discípulos recebem a missão de testemunhar o “Reino”, após a 

partida de Jesus (cfr. Mt 13,1-17,27). Na parte final do seu Evangelho, Mateus descreve a ruptura 

final de Jesus com o judaísmo (cfr. Mt 18,1-25,46) e o final do caminho de Jesus: a paixão, morte 

e ressurreição (cfr. Mt 26,1-28,15). 

A leitura que hoje nos é proposta é o relato da paixão de Jesus. Descreve como o anúncio 

do Reino choca com a mentalidade da opressão e, portanto, conduz à cruz e à morte; no entanto, 

não podemos dissociar os acontecimentos da paixão daqueles que celebraremos no próximo 

Domingo: a ressurreição é a prova de que Jesus veio de Deus e tinha um mandato do Pai para 

tornar realidade no mundo o “Reino dos céus”. 



Mensagem 

A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, 

Jesus apercebeu-se de que o Pai o chamava a uma missão: anunciar esse mundo novo, de justiça, 

de paz e de amor para todos os homens. Para concretizar este projecto, Jesus passou pelos 

caminhos da Palestina “fazendo o bem” e anunciando a proximidade de um mundo novo, de vida, 

de liberdade, de paz e de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e que não excluía 

ninguém, nem mesmo os pecadores; ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos, não deviam 

ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus; ensinou que eram os pobres e os 

excluídos os preferidos de Deus e aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher o 

“Reino”; e avisou os “ricos” (os poderosos, os instalados), de que o egoísmo, o orgulho, a auto-

suficiência, o fechamento só podiam conduzir à morte. 

O projecto libertador de Jesus entrou em choque – como era inevitável – com a atmosfera 

de egoísmo, de má vontade, de opressão que dominava o mundo. As autoridades políticas e 

religiosas sentiram-se incomodadas com a denúncia de Jesus: não estavam dispostas a renunciar a 

esses mecanismos que lhes asseguravam poder, influência, domínio, privilégios; não estavam 

dispostas a arriscar, a desinstalar-se e a aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso, 

prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram-no numa cruz. 

A morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do “Reino”: resultou das tensões e 

resistências que a proposta do “Reino” provocou entre os que dominavam o mundo. 

Podemos, também, dizer que a morte de Jesus é o culminar da sua vida; é a afirmação 

última, porém, mais radical e mais verdadeira (porque marcada com sangue), daquilo que Jesus 

pregou com palavras e com gestos: o amor, o dom total, o serviço. 

Na cruz, vemos aparecer o Homem Novo, o protótipo do homem que ama radicalmente e 

que faz da sua vida um dom para todos. Porque ama, este Homem Novo vai assumir como 

missão a luta contra o pecado – isto é, contra todas as causas objectivas que geram medo, 

injustiça, sofrimento, exploração e morte. Assim, a cruz mantém o dinamismo de um mundo 

novo – o dinamismo do “Reino”. 

Para além da reflexão geral sobre o sentido da paixão e morte de Jesus, convém ainda 

notar alguns dados que são exclusivos da versão mateana da paixão. 

♦ Ao longo do relato da paixão, Mateus insiste no facto de os acontecimentos estarem 

relacionados com o cumprimento das Escrituras (cf. Mt 26,24.30.54.56;27,9). Mesmo quando 

não refere explicitamente o cumprimento das Escrituras, Mateus liga os acontecimentos da 

paixão de Jesus com figuras e factos do Antigo Testamento, a fim de demonstrar que a paixão e 



morte de Jesus faz parte do projecto de Deus, previsto desde sempre. A explicação para esta 

insistência no cumprimento das Escrituras deve ser buscada no seguinte facto: 

Mateus escreve para cristãos que vêm do judaísmo; ele vai, portanto, fazer referência a 

citações e promessas do Antigo Testamento – conhecidas de cor por todos os judeus – a fim de 

demonstrar que Jesus era esse Messias anunciado pelos profetas e cujo destino passava pelo dom 

da vida. 

♦ Também Marcos (cf. Mc 14,47) e Lucas (cf. Lc 22,50-51) contam como, no Getsemani, 

na altura em que Jesus foi preso, um dos elementos do grupo de Jesus agrediu com uma espada 

um servo do sumo-sacerdote. No entanto, só Mateus apresenta Jesus a condenar explicitamente o 

gesto, explicando que o projecto do Pai não passa pela violência, mesmo contra os agressores (cf. 

Mt 26,51-54). O caminho do Pai passa pelo amor e pelo dom da vida; por isso, os discípulos de 

Jesus não podem recorrer à violência, mesmo que se trate de defender uma causa justa. Este 

ensinamento tem, neste contexto, uma força especial: é quando Jesus é vítima inocente da 

violência que Ele afirma de forma clara a recusa absoluta da violência: o “Reino” de Deus nunca 

passará por esquemas de violência, de imposição, de poder e de prepotência. Na lógica do 

“Reino”, os fins nunca justificarão os meios. 

♦ Só no Evangelho segundo Mateus aparece o relato da morte de Judas (cf. Mt 27,3-10. 

Temos uma outra versão do acontecimento em Act 1,18-19). O episódio deixa clara a iniquidade 

do processo e a inocência de Jesus. A forma como Mateus sublinha o desespero e o 

arrependimento de Judas, deixa clara a inocência de Jesus, por um lado e, por outro, o desnorte 

dos responsáveis pelo processo, empenhados em “sacudir a água do capote” e em declinar 

responsabilidades. 

♦ São exclusivos de Mateus o sonho da mulher de Pilatos (cf. Mt 27,19) e a lavagem das 

mãos por parte do procurador romano (cf. Mt 27,24). Estes pormenores aparecem aqui com uma 

dupla finalidade: por um lado, Mateus quer deixar claro que Jesus é inocente e que os próprios 

romanos reconhecem o facto; por outro, Mateus sugere que não foi o império romano, mas sim o 

próprio judaísmo que rejeitou Jesus e a sua proposta de “Reino”. Os pagãos reconhecem a 

inocência de Jesus; mas o seu próprio Povo rejeita-o. A frase que, no contexto do julgamento de 

Jesus, Mateus atribui ao Povo (“o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos” – Mt 27,25) 

deve também ser entendida neste enquadramento. Mateus explica dessa forma – aos cristãos que 

vêm do judaísmo – porque é que o judaísmo como conjunto está fora do “Reino”: o judaísmo 

rejeitou Jesus e quis eliminar a sua proposta. 

♦ Também é exclusiva de Mateus a descrição dos factos que acompanharam a morte de 

Jesus: “o véu do Templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo; a terra tremeu e as rochas 



fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido 

ressuscitaram; e, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e 

apareceram a muitos” (Mt 27,51-53). Através destes elementos, Mateus quer sublinhar a 

importância do momento. É o tipo de sinais que, segundo a tradição apocalíptica, precederiam a 

manifestação de Deus, no final dos tempos. Estes sinais mostram que, apesar do aparente 

fracasso de Jesus, Deus está ali, a manifestar-se como o salvador e libertador do seu Povo. 

♦ Finalmente, só Mateus narra o episódio da “guarda” do sepulcro (cf. Mt 27,62-66). 

Provavelmente, o relato de Mateus tem uma finalidade apologética… Para os cristãos, o sepulcro 

vazio era a evidência de que Jesus tinha ressuscitado; mas alguns grupos judeus puseram a 

circular o rumor de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Mateus trata de 

explicar a origem do rumor e de negá-lo veementemente. 

 

Actualização 

♦ Celebrar a paixão e a morte de Jesus é abismar-se na contemplação de um Deus a quem 

o amor tornou frágil… Por amor, Ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites e 

fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, 

tremeu perante a morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai; e, estendido no chão, 

esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Desse amor 

resultou vida plena, que Ele quis repartir connosco “até ao fim dos tempos”: esta é a mais 

espantosa história de amor que é possível contar; ela é a boa notícia que enche de alegria o 

coração dos crentes. 

♦ Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a 

mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo: os que sofrem 

violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de 

dignidade… Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em 

termos de estruturas, valores, práticas, ideologias; significa evitar que os homens continuem a 

crucificar outros homens; significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor… Viver deste 

jeito pode conduzir à morte; mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma 

dinâmica que a morte não pode vencer: o amor gera vida nova e introduz na nossa carne os 

dinamismos da ressurreição. 

 

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. 


