
Lectio Divina –  XXIV 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:  
XXIV Domingo do Tempo Comum – (Mt 18, 21-35)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

Continuamos a ler o "discurso eclesial", que preenche todo o capítulo 18 do 

Evangelho segundo Mateus. Este "discurso" tem como ponto de partida algumas 

"instruções" apresentadas por Marcos sobre a vida comunitária (cf. Mc 9,33-

37.42-47), mas que Mateus ampliou de forma significativa. Os destinatários do 

discurso são os discípulos (na realidade Mateus pretende, sobretudo, atingir os 

membros dessa comunidade cristã a quem este Evangelho se destina). 

Por detrás do texto que nos é hoje proposto, podemos entrever uma 

comunidade onde as tensões e os conflitos degeneram em ofensas pessoais e que 

tem muita dificuldade em perdoar. 

 

Mensagem 

O mandamento do perdão não é novo – como vimos, aliás, na primeira 

leitura. Os catequistas de Israel ensinavam a perdoar as ofensas e a não guardar 

rancor contra o irmão que tinha cometido qualquer falha. Os "mestres" de Israel 

estavam, no entanto, de acordo em que a obrigação de perdoar existia apenas em 

relação aos membros do Povo de Deus (os inimigos estavam excluídos dessa 



dinâmica de amor e de misericórdia). A grande discussão girava, porém, à volta 

do número limite de vezes em que se devia perdoar. Todos – desde os mais 

exigentes aos mais misericordiosos – aceitavam, contudo, que o perdão tem 

limites e que não se deve perdoar indefinidamente. 

É nesta problemática que Jesus é envolvido pelos discípulos. Pedro, o porta-

voz da comunidade, consulta Jesus acerca dos limites do perdão. Ele sabe que, 

quanto a isto, Jesus tem ideias radicais e, talvez com alguma ironia, pergunta a 

Jesus se, na sua perspectiva, se deve perdoar sempre ("até sete vezes?" - vers. 21: 

o número sete, na cultura semita, indica "totalidade"). 

Jesus responde que não só se deve perdoar sempre, mas de forma ilimitada, 

total, absoluta ("setenta vezes sete" – vers. 22). Deve-se perdoar sempre, a toda a 

gente (mesmo aos inimigos) e sem qualquer reserva, sombra ou prevenção. 

É neste contexto e a propósito da lógica do perdão que Jesus propõe aos 

discípulos uma parábola (vers. 23-35). A parábola apresenta-se em três quadros 

ou cenas. 

O primeiro quadro (vers. 23-27) coloca-nos diante de uma cena de corte: um 

funcionário real, na hora de prestar contas ao seu senhor (provavelmente de 

impostos recebidos e nunca entregues), revela-se incapaz de saldar a sua dívida. 

O senhor ordena que o funcionário e a sua família sejam vendidos como escravos; 

mas, perante a humildade e a submissão do servo, o senhor deixa-se dominar por 

sentimentos de misericórdia e perdoa a dívida. Neste quadro, o que impressiona 

mais é o montante astronómico da dívida: dez mil talentos (um talento equivalia a 

cerca de 36 Kg e podia ser em ouro ou em prata. Dez mil talentos é, portanto, 

uma soma incalculável). O exagero da dívida serve, aqui, para pôr em relevo a 

misericórdia infinita do senhor. 

O segundo quadro (vers. 28-30) descreve como esse funcionário que 

experimentou a misericórdia do seu senhor se recusou, logo a seguir, a perdoar 

um companheiro que lhe devia cem denários (um denário equivalia a 12 gramas 

de prata e era o pagamento diário de um operário não especializado. Cem 

denários correspondia, portanto, a uma quantia insignificante para um alto 

funcionário do rei). 

Quando estes dois quadros são postos em paralelo, sobressaem, por um lado, 

a desproporção entre as duas dívidas e, por outro, a diferença de atitudes e de 

sentimentos entre o senhor (capaz de perdoar infinitamente) e o funcionário do 

rei (incapaz de se converter à lógica do perdão, mesmo depois de ter 

experimentado a alegria de ser perdoado). 

É precisamente desta diferença de comportamentos e de lógicas que resulta o 

terceiro quadro (vers. 28-35): os outros companheiros do funcionário real, 

chocados com a sua ingratidão, informaram o rei do sucedido; e o rei, 

escandalizado com o comportamento do seu funcionário, castigou-o duramente. 



Antes de mais, a parábola é uma catequese sobre a misericórdia de Deus. 

Mostra como, na perspectiva de Deus, o perdão é ilimitado, total e absoluto. 

Depois, a parábola convida-nos a analisar as nossas atitudes e 

comportamentos face aos irmãos que erram. Mostra como neste capítulo, a nossa 

lógica está, tantas vezes, distante da lógica de Deus. Diante de qualquer falha do 

irmão (por menos significativa que ela seja), assumimos a pose de vítimas 

magoadas e, muitas vezes, tomamos atitudes de desforra e de vingança que são o 

sinal claro de que ainda não interiorizámos a lógica de Deus. 

Finalmente, a parábola sugere que existe uma relação (aliás já afirmada na 

primeira leitura deste domingo) entre o perdão de Deus e o perdão humano. 

Mateus estará a sugerir que o perdão de Deus é condicionado e que só se tornará 

efectivo se nós aprendermos a perdoar aos nossos irmãos? O que Mateus está a 

dizer, sobretudo, é que na comunidade cristã deve funcionar a lógica do perdão 

ilimitado: se essa é a lógica de Deus, terá de ser a nossa lógica, também. O que 

Mateus está a sugerir, também, é que se o nosso coração não bater segundo a 

lógica do perdão, não terá lugar para acolher a misericórdia, a bondade e o amor 

de Deus. Fazer a experiência do amor de Deus transforma-nos o coração e ensina-

nos a amar os nossos irmãos, nomeadamente aqueles que nos ofenderam. 

Deus pagará na mesma moeda e castigará quem não for capaz de viver 

segundo a lógica do perdão e da misericórdia? Não. Decididamente, o 

revanchismo e a vingança não fazem parte dos métodos de Deus… Mateus usa 

aqui – bem ao jeito semita – imagens fortes e dramáticas para sublinhar que a 

lógica do perdão é urgente e que dela depende a construção de uma realidade 

nova, de amor, de comunhão, de fraternidade – a realidade do Reino. 

 

Actualização 

♦  O Evangelho deste domingo é sobre a necessidade de perdoar sempre, de 

forma radical e ilimitada. Trata-se – todos estamos conscientes do facto - de 

uma das exigências mais difíceis que Jesus nos faz. No entanto não há, neste 

campo, meias tintas, dúvidas, evasivas, desculpas: trata-se de um valor 

fundamental da proposta de Jesus. Ele deu testemunho, em gestos concretos, 

do amor, da bondade e da misericórdia do Pai. Na cruz, ele morreu pedindo 

perdão para os seus assassinos… Ora o cristão é, antes de mais, um seguidor 

de Jesus. Pessoalmente, como é que me situo face a isto? 

♦  O perdão e a misericórdia tornam-se ainda mais complicados à luz dos valores 

que presidem à construção do nosso mundo. O "mundo" considera que perdoar 

é próprio dos fracos, dos vencidos, dos que desistem de impor a sua 

personalidade e a sua visão do mundo; Deus considera que perdoar é dos 

fortes, dos que sabem o que é verdadeiramente importante, dos que estão 

dispostos a renunciar ao seu orgulho e auto-suficiência para apostar num 

mundo novo, marcado por relações novas e verdadeiras entre os homens. Na 

verdade, a lógica do mundo só tem aumentado a espiral de violência, de 



injustiça, de morte; a lógica de Deus tem ajudado a mudar os corações e 

frutificado em gestos de amor, de partilha, de diálogo e de comunhão. Para 

mim, qual destas duas propostas faz mais sentido? Qual destes dois caminhos 

pode ajudar a instaurar uma realidade mais humana, mais harmoniosa, mais 

feliz? 

♦  O que significa, realmente, perdoar? Significa ceder sempre diante daqueles 

que nos magoam e nos ofendem? Significa encolher os ombros e seguir 

adiante quando nos confrontamos com uma situação que causa morte e 

sofrimento a nós ou a outros nossos irmãos? Significa "deixar correr" enquanto 

forem coisas que não nos afectem directamente? Significa pactuar com a 

injustiça e a opressão? Significa tolerar tudo num silêncio feito de cobardia e 

de conformismo? Não. O perdão não pode ser confundido com passividade, 

com alienação, com conformismo, com cobardia, com indiferença… O cristão, 

diante da injustiça e da maldade, não esconde a cabeça na areia, fingindo que 

não viu nada… O cristão não aceita o pecado e não se cala diante do que está 

errado; mas não guarda rancor para com o irmão que falhou, nem permite que 

as falhas derrubem as possibilidades de encontro, de comunhão, de diálogo, de 

partilha… Perdoar não significa isolar-se num silêncio ofendido, ou demitir-se 

das responsabilidades na construção de um mundo novo e melhor; mas 

significa estar sempre disposto a ir ao encontro, a estender a mão, a recomeçar 

o diálogo, a dar outra oportunidade. 

♦  Este Evangelho recorda-nos - talvez ainda de forma mais clara e concludente - 

aquilo que a primeira leitura já sugeria: quem faz a experiência do perdão de 

Deus, envolve-se numa lógica de misericórdia que tem, necessariamente, 

implicações na forma de abordar os irmãos que falharam. Não podemos dizer 

que Deus não perdoa a quem é incapaz de perdoar aos irmãos; mas podemos 

dizer que experimentar o amor de Deus e deixar-se transformar por Ele 

significa assumir uma outra atitude para com os irmãos, uma atitude marcada 

pela bondade, pela compreensão, pela misericórdia, pelo acolhimento, pelo 

amor. 

 
 

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. 


