
Lectio Divina –  XVIII 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:  
XVIII Domingo do Tempo Comum – (Mt 14, 13-21)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

No capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, começa uma longa secção que 

poderíamos intitular “instrução sobre o Reino” (cf. Mt 13,1-17,27). Na primeira 

parte desta secção (cf. Mt 13,1-52), Jesus apresentou em parábolas a realidade do 

Reino (como vimos, aliás, nos domingos anteriores). Como é que os 

interlocutores de Jesus reagiram, frente a essa apresentação viva, popular, 

interpeladora, questionante? Aderiram à proposta de Jesus? A resposta a esta 

questão vai ser dada na segunda secção da “instrução sobre o Reino” (cf. Mt 

13,53-17,27). De uma forma geral, a comunidade judaica responde negativamente 

ao desafio apresentado por Jesus. Quer os nazarenos (cf. Mt 13,53-58), quer 

Herodes (cf. Mt 14,1-12), quer os escribas, quer os fariseus, quer os saduceus (cf. 

Mt 15,1-9; 16,1-4. 5-12) recusam embarcar na aventura do Reino. Diante dessa 

recusa, Jesus volta-se, cada vez mais decisivamente, para o pequeno grupo dos 

seus seguidores – os discípulos. Esse pequeno grupo vai-se definindo cada vez 

mais como a comunidade do Messias, que acolhe as propostas de Jesus e aceita o 

Reino. As multidões continuam a seguir Jesus; mas, cada vez mais, é aos 

discípulos que Jesus se dirige e a quem destina a sua “instrução”. 

O texto que nos é proposto neste domingo situa-nos no âmbito de uma 

refeição. O “banquete” é, para os semitas, o momento do encontro, da 

fraternidade, em que os convivas estabelecem entre si laços de familiaridade e de 



comunhão. É, portanto, símbolo desse mundo novo que há-de vir e no qual todos 

os homens se sentarão à mesa de Deus para celebrar a fraternidade, a igualdade e 

a felicidade sem fim. Torna-se, pois, um símbolo privilegiado desse Reino para o 

qual Jesus veio convidar os homens. 

 

Mensagem 

Na introdução ao episódio de hoje, Mateus anota que Jesus se retirou para o 

deserto, seguido por uma “grande multidão”; e que, impressionado pela fome de 

vida de toda essa gente, Se encheu “de compaixão e curou os seus doentes” (vers. 

13-14). Provavelmente, Mateus quer sugerir, com esta referência, que Jesus é um 

novo Moisés, cuja missão é libertar o seu Povo da escravidão, a fim de conduzi-lo 

à terra da liberdade e da vida plena. Como é que vai fazê-lo? Conduzindo-o ao 

deserto… 

O deserto é, para Israel, o tempo e o espaço do encontro com Deus; aí, Israel 

aprendeu a despir-se das suas seguranças humanas, das suas certezas, da sua auto-

suficiência, para descobrir que cada passo em direcção à liberdade, cada pedaço 

de pão caído do céu, cada gota de água que brota de um rochedo, é um “milagre” 

que é preciso agradecer ao amor de Deus. Tudo é um dom de Deus, que o Povo 

deve acolher com o coração agradecido. O deserto é ainda o lugar e o tempo da 

partilha, da igualdade, em que cada membro do Povo conta com a solidariedade 

do resto da comunidade, onde não há egoísmo, injustiça, prepotência, 

açambarcamento dos bens que pertencem a todos, e em que todos dão as mãos 

para superar as dificuldades da caminhada (no deserto, quem é egoísta, auto-

suficiente e não aceita contar com os outros, está condenado à morte). 

É esta experiência que Jesus vai convidar os discípulos a fazer. Vai ensinar-

lhes – com uma lição concreta – que tudo é um dom que deve ser agradecido ao 

amor de Deus; e vai ensinar-lhes também que os dons de Deus são para ser 

partilhados, colocados ao serviço dos irmãos. É deste processo libertador – que 

conduz do egoísmo ao amor – que vai nascer a comunidade do Reino. 

A história da multiplicação dos pães apresenta todas as características de uma 

lição, destinada a demonstrar como é que deve viver quem quer aderir ao Reino. 

O primeiro momento desse processo pedagógico destinado a formar os membros 

do Reino tem a ver com a constatação da fome do mundo e com a 

responsabilização da comunidade do Reino nesse problema… Quando os 

discípulos lhe pedem que mande a multidão embora, para que ela encontre 

comida (lavando as mãos face à situação de necessidade em que a multidão está), 

Jesus pede-lhes: “dai-lhes vós de comer” (vers. 16). Ensina-lhes, dessa forma, que 

têm uma responsabilidade inalienável face a esse desafio que o mundo dos pobres 

todos os dias grita… Depois disto, nunca um discípulo de Jesus poderá dizer que 

não tem nada a ver com a fome, com a miséria, com as necessidades dos mais 

desfavorecidos. Qualquer irmão necessitado – de pão, de alegria, de apoio, de 

esperança – é da responsabilidade dos discípulos de Jesus. A dinâmica do Reino 

passa pela solidariedade que torna todos os cristãos responsáveis pelas 

necessidades dos pobres. 

No segundo momento deste processo pedagógico, Jesus ensina como dar 

resposta a este desafio. Começa por pedir aos discípulos que façam a listagem dos 

bens disponíveis; depois, toma os “cinco pães e dois peixes”, recita a bênção e 

manda repartir por todos os presentes… E todos comeram até ficarem saciados.  



A lição é clara: diante do apelo dos pobres, a comunidade do Reino tem de 

aprender a partilhar. “Cinco pães e dois peixes” significam totalidade (“sete”): é 

na partilha da totalidade do que se tem, que se responde à carência dos irmãos. É 

uma totalidade fraccionada e diversificada mas que, posta ao serviço dos irmãos, 

sacia a fome do mundo. A comunidade do Reino é, portanto, não só uma 

comunidade que se sente responsável pela fome dos irmãos, mas também uma 

comunidade de coração aberto, disposta a repartir tudo o que tem… É uma 

comunidade que venceu a escravidão do egoísmo, para fazer a experiência da 

partilha que sacia e que torna todos os homens irmãos. 

No terceiro momento deste processo pedagógico, Jesus dá a razão para a 

partilha. “Tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou 

a bênção” (vers. 19). A “bênção” é uma fórmula de acção de graças, na qual se 

agradece a Deus pelos seus dons. Isso significa, em concreto, reconhecer que algo 

que se possui é um dom recebido de Deus… Para quem? Para um único homem 

ou para uma única família? Mas Deus não é o Pai de todos, que se preocupa com 

todos e que a todos ama da mesma forma? Portanto, “pronunciar a bênção” é 

reconhecer que determinado dom veio de Deus e que pertence a todos os filhos de 

Deus. Aquele que recebeu esse dom não é o seu dono; mas é apenas um 

administrador a quem Deus confiou determinado dom, para que o pusesse ao 

serviço dos irmãos com a mesma gratuidade com que o recebeu. À comunidade 

do Reino é proposto que aprenda a considerar os bens postos à sua disposição 

como dons de Deus Pai, colocando-os livremente ao serviço de todos. 

Jesus é aqui apresentado como o novo Moisés, cuja missão é realizar a 

libertação do seu Povo e oferecer-lhe a vida em abundância. Como é que Ele o 

faz? Criando a comunidade do Reino – isto é, uma comunidade de homens novos, 

que reconhecem que tudo o que têm é um dom de Deus, destinado a ser 

partilhado com os outros irmãos. 
 

Actualização 

♦ Antes de mais, o texto convida-nos a reflectir sobre a preocupação de Deus em 

oferecer a todos os homens a vida em abundância. Ele convida todos os 

homens para o “banquete” do Reino… Aos desclassificados e proscritos que 

vivem à margem da vida e da história, aos que têm fome de amor e de justiça, 

aos que vivem atolados no desespero, aos que têm permanentemente os olhos 

toldados por lágrimas de tristeza, aos que o mundo condena e marginaliza, aos 

que não têm pão na mesa nem paz no coração, Deus diz: “quero oferecer-te 

essa plenitude de vida que os homens teus irmãos te negam. Tu também estás 

convidado para a mesa do Reino”. 

♦ A nossa responsabilidade de seguidores de Jesus compromete-nos com a 

“fome” do mundo. Nenhum cristão pode dizer que não tem culpa pelo facto de 

80 por cento da humanidade ser obrigada a viver com 20 por cento dos 

recursos disponíveis… Nenhum cristão pode “lavar as mãos” quando se 

gastam em armas e extravagâncias recursos que deviam estar ao serviço da 

saúde, da educação, da habitação, da construção de redes de saneamento 

básico… Nenhum cristão pode dormir tranquilo quando tantos homens e 

mulheres, depois de uma vida de trabalho, recebem pensões miseráveis que 

mal dão para pagar os medicamentos, enquanto se gastam quantias 

exorbitantes em obras de fachada que só servem para satisfazer o ego dos 



donos do mundo… Nós temos responsabilidades na forma como o mundo se 

constrói… Que podemos fazer para que o nosso mundo seja alicerçado sobre 

outros valores? 

♦  É preciso criarmos a consciência de que os bens criados por Deus pertencem a 

todos os homens e não a um grupo restrito de privilegiados. O Vaticano II 

afirma: “Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso de todos os 

povos; de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de 

todos (…). Sejam quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas 

instituições dos povos e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-

se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa 

desses bens temporais, não deve considerar as coisas exteriores que 

legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido 

de que possam beneficiar não só a si, mas também os outros. De resto, todos 

têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias” 

(Gaudium et Spes, 69). Como me situo face aos bens? Vejo os bens que Deus 

me concedeu como “meus, muito meus e só meus”, ou como dons que Deus 

depositou nas minhas mãos para eu administrar e partilhar, mas que pertencem 

a todos os homens? 

♦ O problema da fome no mundo não se resolve recorrendo a programas de 

assistência social, de “rendimento mínimo garantido” ou de outros esquemas 

de “caridadezinha”; mas resolve-se recorrendo a uma verdadeira revolução das 

mentalidades, que leve os homens a interiorizar a lógica de partilha. Os bens 

que Deus colocou à disposição dos seus filhos, não podem ser açambarcados 

por alguns; pertencem a todos os homens e devem ser postos ao serviço de 

todos. É preciso quebrar a lógica do capitalismo, a lógica egoísta do lucro 

(mesmo quando ela reparte alguns trocos pelos miseráveis para aliviar a 

consciência dos exploradores), e substitui-la pela lógica do dom, da partilha, 

do amor. Sem isto, nenhuma mudança social criará, de verdade, um mundo 

mais justo e mais fraterno. 

♦ A narração que hoje nos é proposta tem um inegável contexto eucarístico (as 

palavras “ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção, partiu os pães e deu-os 

aos discípulos” levam-nos à fórmula que usámos sempre que celebrámos a 

Eucaristia). Na verdade, sentar-se à mesa com Jesus e receber o pão que Ele 

oferece (Eucaristia), é comprometer-se com a dinâmica do Reino e é assumir a 

lógica da partilha, do amor, do serviço. Celebrar a Eucaristia obriga-nos a lutar 

contra as desigualdades, os sistemas de exploração, os esquemas de 

açambarcamento dos bens, os esbanjamentos, a procura de bens supérfluos… 

Quando celebramos a Eucaristia e nos comprometemos com uma lógica de 

partilha e de dom, estamos a tornar Jesus presente no mundo e a fazer com que 

o Reino seja uma realidade viva na história dos homens. 
 

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. 


