
Lectio Divina –  XXXIV 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 retamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação.  

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

  

2) Leitura da Palavra de Deus:  
XXXIV Domingo do Tempo Comum – (Mt 25, 31-46)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

Esta impressionante descrição do juízo final é a conclusão das três 

parábolas precedentes (a "parábola do mordomo fiel e do mordomo infiel" - cf. 

Mt 24,45-51; a "parábola das jovens previdentes e das jovens descuidadas" - cf. 

Mt 25,1-13; a "parábola dos talentos" - cf. Mt 25,14-30). Tanto no texto que nos é 

proposto como nessas três parábolas aparecem dois grupos de pessoas que 

tiveram comportamentos diversos enquanto esperavam a vinda do Senhor Jesus. 

O autor do texto mostra agora qual será o "fim" daqueles que se mantiveram e 

daqueles que não se mantiveram vigilantes e preparados para a vinda do Senhor. 

Mais uma vez, para percebermos a catequese que Mateus aqui desenvolve, 

temos de recordar o contexto da comunidade cristã a quem ela se destina. 

Estamos nos últimos decénios do séc. I (década de 80). Já passou o entusiasmo 

inicial pela vinda iminente de Jesus para instaurar o Reino definitivo. Os cristãos 

que constituem a comunidade de Mateus estão desinteressados, instalados, 

acomodados; vivem a fé de forma rotineira, morna, pouco exigente e pouco 

comprometida; alguns, diante das dificuldades, deixam a comunidade e 

renunciam ao Evangelho… 



Mateus, preocupado com a situação, procura revitalizar a fé, reacender o 

entusiasmo, entusiasmar ao compromisso. Vai fazê-lo através de uma catequese 

que convida à vigilância, enquanto se espera o encontro final com Cristo. 

No texto que nos é proposto, Mateus mostra aos crentes da sua 

comunidade - com a linguagem veemente dos pregadores da época - o que espera, 

no final da caminhada, quer aqueles que se mantiveram vigilantes e viveram de 

acordo com os ensinamentos de Jesus, quer aqueles que se esqueceram dos 

valores do Evangelho e que conduziram a vida de acordo com outros interesses e 

preocupações. 
 

Mensagem 

A parábola do juízo final começa com uma introdução (vers. 31-33) que 

apresenta o quadro: o "Filho do Homem" sentado no seu trono, a separar as 

pessoas uma das outras "como o pastor separa as ovelhas dos cabritos". 

Vêm, depois, dois diálogos. Um, entre "o rei" e "as ovelhas" que estão à 

sua direita (vers. 34-40); outro, entre "o rei" e os "cabritos" que estão à sua 

esquerda (vers. 41-46). No primeiro diálogo, o "rei" acolhe as "ovelhas" e 

convida-as a tomar posse da herança do "Reino"; no segundo diálogo, o "rei" 

afasta os "cabritos" e impede-os de tomar posse da herança do Reino. Porquê? 

Qual é o critério que "o rei" utiliza para acolher uns e rejeitar outros? 

A questão decisiva parece ser, na perspetiva de Mateus, a atitude de amor 

ou de indiferença para com os irmãos mais pequenos de Jesus, que se encontram 

em situações dramáticas de necessidade - os que têm fome, os que têm sede, os 

peregrinos, os que não têm que vestir, os que estão doentes, os que estão na 

prisão… Jesus identifica-se com os pequenos, os pobres, os débeis, os 

marginalizados; manifestar amor e solidariedade para com o pobre é fazê-lo ao 

próprio Jesus e manifestar egoísmo e indiferença para com o pobre é fazê-lo ao 

próprio Jesus. 

A cena pode interpretar-se de duas maneiras, dependendo de como 

entendemos a palavra "irmão". Entendida em sentido genérico, a palavra "irmão" 

designaria qualquer homem; neste caso, a exortação de Jesus convida os que 

querem entrar no Reino a ir ao encontro de qualquer homem que tenha fome, que 

tenha sede, que seja peregrino, que esteja nu, esteja doente ou que esteja na 

prisão, para lhe manifestar amor e solidariedade. Entendida num sentido mais 

restrito, a palavra "irmão" designaria os membros da comunidade cristã… De 

qualquer forma, os dois sentidos não se excluem; e é possível que Mateus se 

refira às duas realidades. 

A exortação que Mateus lança à sua comunidade cristã (e às comunidades 

cristãs de todos os tempos e lugares) nas parábolas precedentes ganha, assim, uma 

força impressionante à luz desta cena final. Com os dados que este Evangelho nos 

apresenta, fica perfeitamente evidente que "estar vigilantes e preparados" (que é o 

grande tema do "discurso escatológico" dos capítulos 24 e 25) consiste, 

principalmente, em viver o amor e a solidariedade para com os pobres, os 



pequenos, os desprotegidos, os marginalizados. Em última análise, é esse o 

critério que decide a entrada ou a não entrada no Reino de Deus. 

Esta exortação dirige-se a uma comunidade que negligencia o amor aos 

irmãos, que vive na indiferença ao sofrimento dos mais débeis, que é insensível 

ao drama dos pobres e que não cuida dos pequenos e dos desprotegidos. Como 

essas são atitudes que não se coadunam com a lógica do Reino, quem vive desse 

jeito não poderá fazer parte do Reino. 

A cena do juízo final será uma descrição exata e fotográfica do que vai 

acontecer no final dos tempos? É claro que não. Mateus não é um repórter, mas 

um catequista a instruir a sua comunidade sobre os critérios e as lógicas de Deus. 

O objetivo do catequista Mateus é deixar bem claro que Deus não aprova uma 

vida conduzida por critérios de egoísmo, onde não há lugar para o amor a todos 

os irmãos, particularmente aos mais pobres e débeis. Um dos pormenores mais 

sugestivos é a identificação de Cristo com os famintos, os abandonados, os 

pequenos, os desprotegidos: todos eles são membros de Cristo e não os amar é 

não amar Cristo. Dizer que se ama Cristo e não viver do jeito de Cristo, no amor a 

todos os homens, é uma mentira e uma incoerência. 

Deus condena os maus ("os cabritos") ao inferno? Não. Deus não condena 

ninguém. Quem se condena ou não é o homem, na medida em que não aceita ou 

aceita a vida que Deus lhe oferece. E haverá alguém que, tendo consciência plena 

do que está em jogo, rejeite o amor e escolha, em definitivo, o egoísmo, o 

orgulho, a autossuficiência – isto é, o afastamento definitivo de Deus e do Reino?  

Então, porque é que Mateus põe Deus a dizer aos "cabritos": "afastai-vos 

de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus 

anjos"? Porque Mateus é um pregador veemente, que usa a técnica dos 

pregadores da época e gosta de recorrer a imagens fortes que toquem o auditório e 

que o levem a sentir-se interpelado. Para além dos exageros de linguagem, a 

mensagem é esta: o egoísmo e a indiferença para com o irmão não têm lugar no 

Reino de Deus. 
 

Atualização 

♦  Quem é que a nossa sociedade considera uma "pessoa de sucesso"? Qual o 

perfil do homem "importante"? Quais são os padrões usados pela nossa cultura 

para aferir a realização ou a não realização de alguém? No geral, o "homem de 

sucesso", que todos reconhecem como importante e realizado, é aquele que 

tem dinheiro suficiente para concretizar todos os sonhos e fantasias, que tem 

poder suficiente para ser temido, que tem êxito suficiente para juntar à sua 

volta multidões de aduladores, que tem fama suficiente para ser invejado, que 

tem talento suficiente para ser admirado, que tem a pouca vergonha suficiente 

para dizer ou fazer o que lhe apetece, que tem a vaidade suficiente para se 

apresentar aos outros como modelo de vida… No entanto, de acordo com a 

parábola que o Evangelho propõe, o critério fundamental usado por Jesus para 

definir quem é uma "pessoa de sucesso" é a capacidade de amar o irmão, 



sobretudo o mais pobre e desprotegido. Para mim, o que é que faz mais 

sentido: o critério do mundo ou o critério de Deus?  

♦  O amor ao irmão é, portanto, uma condição essencial para fazer parte do 

Reino. Nós cristãos, cidadãos do Reino, temos consciência disso e sentimo-nos 

responsáveis por todos os irmãos que sofrem? Os que não têm trabalho, nem 

pão, nem casa, podem contar com a nossa solidariedade ativa? Os pobres, 

vítimas de injustiças, que nem sequer têm a possibilidade de recorrer aos 

tribunais para que lhes seja feita justiça, podem contar com a nossa 

solidariedade ativa? Os que sobrevivem com pensões de miséria, sem 

possibilidades de comprar os medicamentos necessários para aliviar os seus 

padecimentos, podem contar com a nossa solidariedade ativa? Os que estão 

sozinhos, abandonados por todos, sem amor nem amizade, podem contar com 

a nossa solidariedade ativa? Os que estão presos a um leito de hospital ou a 

uma cela de prisão, marginalizados e condenados em vida, podem contar com 

a nossa solidariedade ativa? 

♦  O Reino de Deus - isto é, esse mundo novo onde reinam os critérios de Deus e 

que se constrói de acordo com os valores de Deus - é uma semente que Jesus 

semeou, que os discípulos são chamados a edificar na história (através do 

amor) e que terá o seu tempo definitivo no mundo que há-de vir. Não 

esqueçamos, no entanto, este facto essencial: o Reino de Deus está no meio de 

nós; a nossa missão é fazer com que ele seja uma realidade bem viva e bem 

presente no nosso mundo. Depende de nós fazer com que o Reino deixe de ser 

uma miragem, para passar a ser uma realidade a crescer e a transformar o 

mundo e a vida dos homens. 

♦  Alguém acusou a religião cristã de ser o "ópio do povo", por pôr as pessoas a 

sonhar com o mundo que há-de vir, em lugar de as levar a um compromisso 

efetivo com a transformação do mundo, aqui e agora. Na verdade, nós os 

cristãos caminhamos ao encontro do mundo que há-de vir, mas de pés bem 

assentes na terra, atentos à realidade que nos rodeia e preocupados em 

construir, desde já, um mundo de justiça, de fraternidade, de liberdade e de 

paz. A experiência religiosa não pode, nunca, servir-nos de pretexto para a 

evasão, para a fuga às responsabilidades, para a demissão das nossas 

obrigações para com o mundo e para com os irmãos. 

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. 


