
Lectio Divina –  XIX 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:  
XIX Domingo do Tempo Comum – (Mt 14, 22-33)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

 Jesus foi-nos apresentado como o novo Moisés, que conduz “ao deserto” um 

povo de coração escravo. Aí, liberta-o da opressão do egoísmo, ao mostrar-lhe 

que os bens são um dom de Deus, destinados a ser partilhados com todos os 

homens. Nasce, assim, a comunidade do Reino – isto é, essa comunidade fraterna 

de amor e de partilha, que se senta à mesa de Deus e que dele recebe vida em 

abundância (cf. Mt 14,13-21). 

O texto do Evangelho que hoje nos é proposto vem na sequência desse 

episódio. Mateus começa por observar que, depois desses sucessos, Jesus 

“obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-l’O na outra margem, 

enquanto Ele despedia a multidão” (Mt 14,22). Esta nota pode indicar que Jesus 

quis arrefecer o entusiasmo excessivo dos discípulos (o autor do quarto 

Evangelho, a propósito do mesmo episódio, refere que Jesus se retirou sozinho 

para o monte, pois sabia que “viriam arrebatá-l’O para o fazerem rei” – Jo 6,15). 

O episódio situa-nos na área do lago de Tiberíades ou da Genesaré, esse lago 

de água doce com 21 quilómetros de comprimento e 12 de largura situado na 

Galileia e que é o grande reservatório de água doce da Palestina. 

Para os judeus, o mar – e o lago de Tiberíades ou de Genesaré é considerado, 

para todos os efeitos, um “mar” – era o lugar onde habitavam os monstros, os 



demónios e todas as forças que se opunham à vida e à felicidade do homem. Na 

perspectiva da teologia judaica, no mar o homem estava à mercê das forças 

demoníacas; e só o poder de Deus podia salvá-lo… 

Recordemos, ainda, que o nosso texto está incluído numa secção (cf. Mt 

13,1-17,27) do Evangelho segundo Mateus, a que poderíamos chamar “instrução 

sobre o Reino”. Aí, Mateus põe Jesus a dirigir-se sobretudo aos discípulos e a 

instruí-los sobre os valores e os mistérios do Reino. É neste contexto de catequese 

sobre o Reino que devemos situar o episódio que hoje nos é proposto. 

Lembremos, finalmente, que o Evangelho segundo Mateus – escrito durante a 

década de 80 – se destina a uma comunidade cristã que já esqueceu o seu 

entusiasmo inicial por Jesus e pelo seu Evangelho e que vive uma fé cómoda, 

instalada, pouco exigente. Para os crentes, avizinham-se grandes contrariedades e 

perseguições… A comunidade só poderá subsistir se confiar em Jesus, na sua 

presença, na sua protecção. 

 

Mensagem 

Depois de despedir a multidão e de obrigar os discípulos a embarcar para a 

outra margem, Jesus “subiu a um monte para orar, a sós”. Mateus só se refere à 

oração de Jesus por duas vezes: aqui e no episódio do Getsemani (cf. Mt 26,36): 

em ambos os casos, a oração precede um momento de prova para os discípulos. 

Enquanto Jesus está em diálogo com o Pai, os discípulos estão sozinhos, em 

viagem pelo lago. Essa viagem, no entanto, não é fácil e serena… É de noite; o 

barco é açoitado pelas ondas e navega dificilmente, com vento contrário. Os 

discípulos estão inquietos e preocupados, pois Jesus não está com eles… 

O quadro refere-se, certamente, à situação da comunidade a que Mateus 

destina o seu Evangelho (e que não será muito diferente da situação de qualquer 

comunidade cristã, em qualquer tempo e lugar). A “noite” representa as trevas, a 

escuridão, a confusão, a insegurança em que tantas vezes “navegam” através da 

história os discípulos de Jesus, sem saberem exactamente que caminhos percorrer 

nem para onde ir… As “ondas” que açoitam o barco, representam a hostilidade do 

mundo, que bate continuamente contra o barco em que viajam os discípulos… Os 

“ventos contrários” representam a oposição, a resistência do mundo ao projecto 

de Jesus – esse projecto que os discípulos testemunham… Quantas vezes, na sua 

viagem pela história, os discípulos de Jesus se sentem perdidos, sozinhos, 

abandonados, desanimados, desiludidos, incapazes de enfrentar as tempestades 

que as forças da morte e da opressão (o “mar”) lançam contra eles… 

É aí, precisamente, que Jesus manifesta a sua presença. Ele vai ao encontro 

dos discípulos “caminhando sobre o mar” (vers. 26). No contexto da catequese 

judaica, só Deus “caminha sobre o mar” (Job 9,8b; 38,16; Sal 77,20); só Ele faz 

“tremer as águas e agitarem-se os abismos” (Sal 77,17); só Ele acalma as ondas e 

as tempestades (cf. Sal 107,25-30). Jesus é, portanto, o Deus que vela pelo seu 

Povo e que não deixa que as forças da morte (o “mar”) o destruam. A expressão 

“sou eu” reproduz a fórmula de identificação com que Deus se apresenta aos 

homens no Antigo Testamento (cf. Ex 3,14; Is 43,3.10-11); e a exortação “tende 



confiança, não temais” transmite aos discípulos a certeza de que nada têm a temer 

porque Jesus, o Deus que vence as forças da morte e da opressão, acompanha a 

par e passo a sua caminhada histórica e dá-lhes a força para vencer a adversidade, 

a solidão e a hostilidade do mundo. 

Depois, Mateus narra uma cena exclusiva, que não é apresentada por nenhum 

outro evangelista: a do diálogo entre Pedro e Jesus (vers. 28-33). Tudo começa 

com o pedido de Pedro: “se és Tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as 

águas”. Pedro sai do barco e vai, de facto, ao encontro de Jesus; mas, assustando-

se com a violência do vento, começa a afundar-se e pede a Jesus que o salve. 

Assim acontece, embora Jesus censure a sua pouca fé e as suas dúvidas. 

Pedro é, aqui, o porta-voz e o representante dessa comunidade dos discípulos 

que vai no barco (a Igreja). O episódio reflecte a fragilidade da fé dos discípulos, 

sempre que têm de enfrentar as forças da opressão, do egoísmo, da injustiça. 

Jesus comunicou aos seus o poder de vencerem todos os poderes deste mundo 

que se opõem à vida, à libertação, à realização, à felicidade dos homens. No 

entanto, enquanto enfrentam as ondas do mundo hostil e os ventos soprados pelas 

forças da morte, os discípulos debatem-se entre a confiança em Jesus e o medo. 

Mateus refere-se, desta forma, à experiência de muitos discípulos (da sua 

comunidade e das comunidades cristãs de todos os tempos e lugares) que seguem 

a Jesus de forma decidida, mas que se deixam abalar quando chegam as 

perseguições, os sofrimentos, as dificuldades… 

Então, começam a afundar-se e a ser submergidos pelo “mar” da morte, da 

frustração, do desânimo, da desilusão… No entanto, Jesus lá está para lhes 

estender a mão e para os sustentar. 

Finalmente, a desconfiança dos discípulos transforma-se em fé firme: “Tu és 

verdadeiramente o Filho de Deus” (vers. 33). É para aqui que converge todo o 

relato. Esta confissão reflecte a fé dos verdadeiros discípulos, que vêem em Jesus 

o Deus que vence o “mar”, o Senhor da vida e da história que acompanha a 

caminhada dos seus, que lhes dá a força para vencer as forças da opressão e da 

morte, que lhes estende a mão quando eles estão desanimados e com medo e que 

não os deixa afundar. 

Quando é que os discípulos fizeram a descoberta de que Jesus era o Deus 

vencedor do pecado e da morte? Naturalmente, após a Páscoa, quando 

perceberam plenamente o mistério de Jesus (perceberam que Ele não era “um 

fantasma”), sentiram a sua presença no meio da comunidade reunida, 

experimentaram a sua ajuda nos momentos difíceis da caminhada, sentiram que 

Ele lhes transmitia a força de enfrentar as adversidades e a hostilidade do mundo, 

sentiram que Ele estava lá, estendendo-lhes a mão, nos momentos de fraqueza, de 

dificuldade, de falta de fé. É esta mesma experiência que Mateus nos convida, 

também, a fazer. 

 

Actualização 

♦ O Evangelho deste domingo é, antes de mais, uma catequese sobre a caminhada 

histórica da comunidade de Jesus, enviada à “outra margem”, a convidar todos 



os homens para o banquete do Reino e a oferecer-lhes o alimento com que 

Deus mata a fome de vida e de felicidade dos seus filhos. Estamos dispostos a 

embarcar na aventura de propor a todos os homens o banquete do Reino? 

Temos consciência de que nos foi confiada a missão de saciar a fome do 

mundo? Aqueles que são deixados à margem dessa mesa onde se jogam os 

interesses e os destinos do mundo, que têm fome e sede de vida, de amor, de 

esperança, encontram em nós uma proposta credível e coerente que aponta no 

sentido de uma realidade de plenitude, de realização, de vida plena? 

♦ A caminhada histórica dos discípulos e o seu testemunho do banquete do Reino 

não é um caminho fácil, feito no meio de aclamações das multidões e dos 

aplausos unânimes dos homens. A comunidade (o “barco”) dos discípulos tem 

de abrir caminho através de um mar de dificuldades, continuamente batido 

pela hostilidade dos adversários do Reino e pela recusa do mundo em acolher 

os projectos de Jesus. Todos os dias o mundo nos mostra – com um sorriso 

irónico – que os valores em que acreditamos e que procuramos testemunhar 

estão ultrapassados. Todos os dias o mundo insiste em provar-nos – às vezes 

com agressividade, outras vezes com comiseração – que só seremos 

competitivos e vencedores quando usarmos as armas da arrogância, do poder, 

do orgulho, da prepotência, da ganância… Como nos colocamos face a isto? É 

possível desempenharmos o nosso papel no mundo, com rigor e competência, 

sem perdermos as nossas referências cristãs e sem trairmos o Reino? 

♦ Para que seja possível viver de forma coerente e corajosa na dinâmica do Reino, 

os discípulos têm de estar conscientes da presença de Jesus, o Senhor da vida e 

da história, que as forças do mal nunca conseguirão vencer nem domesticar. 

Ele diz aos discípulos, tantas vezes desanimados e assustados face às 

dificuldades e às perseguições: “tende confiança. Sou Eu. Não temais”. Os 

discípulos sabem, assim, que não há qualquer razão para se deixarem afundar 

no desespero e na desilusão. Mesmo quando a sua fé vacila, eles sabem que a 

mão de Jesus está lá, estendida, para que eles não sejam submergidos pelas 

forças do egoísmo, da injustiça, da morte. Nada nem ninguém poderá roubar a 

vida àqueles que lutam para instaurar o Reino. Jesus, vivo e ressuscitado, não 

deixa nunca que sejamos vencidos. 

♦ A oração de Jesus (que em Mateus antecede os momentos de prova) convida-

nos a manter um diálogo íntimo com o Pai. É nesse diálogo que os discípulos 

colherão o discernimento para perceberem os caminhos de Deus, a força para 

seguir Jesus, a coragem para enfrentar a hostilidade do mundo. 
 

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. 


