
Lectio Divina –  XXIX 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:  
XXIX Domingo do Tempo Comum – (Mt 22, 15-21)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

O nosso texto situa-nos em Jerusalém, o local onde vai desenrolar-se o 

confronto final entre Jesus e o judaísmo. De um lado estão os dirigentes judeus: 

instalados nas suas certezas e preconceitos, recusam-se terminantemente a acolher 

a proposta do Reino. Do outro lado está Jesus: Ele procura que os dirigentes do 

seu Povo tomem consciência de que, ao recusar o Reino, estão a recusar a oferta 

de salvação que Deus lhes faz.  

Para ilustrar a situação, Jesus conta-lhes três parábolas (que lemos e 

meditámos nos últimos três domingos). Na primeira, identifica-os com o filho que 

disse “sim” ao seu pai, mas que não foi trabalhar no campo (cf. Mt 21,28-32); na 

segunda, equipara-os aos vinhateiros maus que tiveram a ousadia de matar o filho 

(cf. Mt 21,33-46); na terceira, compara-os com os convidados para o banquete 

que rejeitaram o convite (cf. Mt 22,1-14). Irritados com a ousadia de Jesus e 

questionados pelas suas comparações, os líderes judaicos procuram ansiosamente 

um pretexto para o acusar.  

É neste contexto que Mateus nos vai apresentar três controvérsias entre Jesus 

e os fariseus (cf. Mt 22,15-22.23-33.34-40). Em qualquer caso, o objetivo é 



surpreender afirmações controversas e encontrar argumentos para apresentar em 

tribunal contra Jesus.  

A primeira questão que os fariseus, aliados com os partidários de Herodes 

Antipas, põem a Jesus, é muito delicada. Diz respeito à obrigação de pagar os 

tributos ao imperador de Roma…  

Além dos impostos indiretos (portagens, direitos alfandegários, taxas várias), 

as províncias romanas pagavam ao Império o tributo, que era uma quantia 

estipulada por Roma e que todos os habitantes do Império (com excepção das 

crianças e dos velhos) deviam pagar. Era considerado um sinal infamante da 

sujeição a Roma. A questão que põem a Jesus é, portanto, esta: é lícito pactuar 

com esse sistema gerador de escravidão e de injustiça?  

Os partidários de Herodes e os saduceus (a alta aristocracia sacerdotal) 

estavam perfeitamente de acordo com o tributo, pois aceitavam naturalmente a 

sujeição a Roma. Os movimentos revolucionários, no entanto, estavam 

frontalmente contra, pois consideravam o imperador um usurpador do poder que 

só pertencia a Jahwéh e interditavam aos seus partidários o pagamento do dito 

tributo. Os fariseus, embora não aceitando o tributo, tinham uma posição 

intermédia e não propunham uma solução violenta para a questão…  

De qualquer forma, era uma questão “armadilhada”. Se Jesus se pronunciasse 

a favor do pagamento do tributo, seria acusado de colaboracionismo e de 

defender a usurpação pelos romanos do poder que pertencia a Jahwéh; mas se 

Jesus se pronunciasse contra o pagamento do imposto, seria acusado de 

revolucionário, inimigo da ordem romana…  

Como é que Jesus vai resolver a questão? 

 

Mensagem 

Confrontado com a questão, Jesus convidou os seus interlocutores a mostrar a 

moeda do imposto e a reconhecerem a imagem gravada na moeda (a imagem de 

César). Depois, Jesus concluiu: “dai a César o que é de César e a Deus o que é de 

Deus” (vers. 21). O que é que esta afirmação significa? Significa uma espécie de 

repartição equitativa das obrigações do homem entre o poder político e o poder 

religioso?  

Provavelmente, Jesus quis sugerir que o homem não pode nem deve alhear-se 

das suas obrigações para com a comunidade em que está integrado. Em qualquer 

circunstância, ele deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum. 

A isso, chama-se “dar a César o que é de César”.  

No entanto, o que é mais importante é que o homem reconheça a Deus como 

o seu único senhor. As moedas romanas têm a imagem de César: que sejam dadas 

a César. O homem, no entanto, não tem inscrita em si próprio a imagem de César, 

mas sim a imagem de Deus (cf. Gn 1,26-27: “Deus disse: „façamos o homem à 

nossa imagem, à nossa semelhança‟… Deus criou o ser humano à sua imagem, 



criou-o à imagem de Deus”): portanto, o homem pertence somente a Deus, deve 

entregar-se a Deus e reconhecê-l‟O como o seu único senhor.  

Jesus vai muito além da questão que lhe puseram… Recusa-se a entrar num 

debate de carácter político e coloca a questão a um nível mais profundo e mais 

exigente. Na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma simples discussão 

acerca do pagamento ou do não pagamento de um imposto, para se tornar um 

apelo a que o homem reconheça Deus como o seu senhor e realize a sua vocação 

essencial de entrega a Deus (ele foi criado por Deus, pertence a Deus e transporta 

consigo a imagem do seu senhor e seu criador). Jesus não está preocupado, 

sequer, em afirmar que o homem deve repartir equitativamente as suas obrigações 

entre o poder político e o poder religioso; mas está, sobretudo, preocupado em 

deixar claro que o homem só pertence a Deus e deve entregar toda a sua 

existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a 

submissão ao poder político. 

 

Actualização 

♦  A questão essencial que o nosso texto aborda é esta: o homem pertence a Deus 

e deve considerar Deus o seu único senhor e a sua referência fundamental. No 

entanto, embriagados pelo turbilhão das liberdades e das novas descobertas, os 

homens do nosso tempo consideraram que eram capazes de descobrir, por si 

próprios, os caminhos da vida e da felicidade e que podiam prescindir de 

Deus… Instalaram-se no orgulho e na autossuficiência e deixaram Deus de 

fora das suas vidas. É preciso voltarmos a Deus e redescobrirmos a sua 

centralidade na nossa existência. Deus não atenta contra a nossa identidade e a 

nossa liberdade. Fomos criados para a comunhão com Deus e só nos 

sentiremos felizes e realizados quando nos entregarmos confiadamente nas 

suas mãos e fizermos d‟Ele o centro da nossa caminhada.  

 

♦  Em muitos casos, Deus foi apenas substituído por outros “deuses”: o dinheiro, 

o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clube de 

futebol… tomaram o lugar de Deus e passaram a dirigir e a condicionar a vida 

de tantos dos nossos contemporâneos. Quase sempre, no entanto, essa troca 

trouxe, apenas, escravidão, alienação, frustração e sentimentos de solidão e de 

orfandade… Como me sinto face a isto? Há outros deuses a tomarem posse da 

minha vida, a condicionarem as minhas opções, a dirigirem os meus interesses, 

a dominarem os meus projetos? Quais são esses deuses? Eles asseguraram-me 

a felicidade e a plena realização, ou tornam-me cada vez mais escravo e 

dependente?  

 

♦ O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Eles não são, portanto, 

objetos que podem ser usados, explorados e alienados, mas seres revestidos de 

uma suprema dignidade, de uma dignidade divina. Apesar da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e de uma infinidade de organizações e de 

associações destinadas a proteger e a assegurar os direitos, liberdades e 



garantias, há milhões de homens, de mulheres e de crianças que continuam, 

todos os dias, a ser maltratados, humilhados, explorados, desprezados, 

diminuídos na sua dignidade. Destruir a imagem de Deus que existe em cada 

criança, mulher ou homem, é um grave crime contra Deus. Nós, os cristãos, 

não podemos permitir que tal aconteça. Devemos sentir-nos responsáveis 

sempre que algum irmão ou irmã, em qualquer canto do mundo, é privado dos 

seus direitos e da sua dignidade; e temos o dever grave de lutar, de forma 

objetiva, contra todos os sistemas que, na Igreja ou na sociedade, atentem 

contra a vida e a dignidade de qualquer pessoa.  

 

♦ Para o cristão, Deus é a referência fundamental e está sempre em primeiro 

lugar; mas isso não significa que o cristão viva à margem do mundo e se 

demita das suas responsabilidades na construção do mundo. O cristão deve ser 

um cidadão exemplar, que cumpre as suas responsabilidades e que colabora 

ativamente na construção da sociedade humana. Ele respeita as leis e cumpre 

pontualmente as suas obrigações tributárias, com coerência e lealdade. Não 

foge aos impostos, não aceita esquemas de corrupção, não infringe as regras 

legalmente definidas. Vive de olhos postos em Deus; mas não se escusa a lutar 

por um mundo melhor e por uma sociedade mais justa e mais fraterna.  

 

♦ Como é que eu me situo face ao poder político e às instituições civis: com total 

indiferença, com sujeição cega, ou com lealdade crítica? Como é que eu 

contribuo para a construção da sociedade? À luz de que critérios e de que 

valores julgo os factos, as decisões, as leis políticas e sociais que regem a 

comunidade humana em que estou inserido? As minhas opções políticas são 

coerentes com os critérios do Evangelho e com os valores de Jesus?  

 

 
 

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. 


