
Lectio Divina – VII 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:  
VII Domingo do Tempo Comum – (Mt 5, 38-48)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

Ambiente 

Continuamos com o “discurso da montanha” e com a apresentação da “nova 

Lei” que deve conduzir a caminhada cristã. 

Vimos, no passado domingo, como Mateus estava preocupado em definir, para 

os cristãos vindos do judaísmo, a relação entre Cristo e a Lei de Moisés. Os cristãos 

continuam obrigados a cumprir a Lei de Moisés? Jesus não aboliu a Lei antiga? O 

que há de verdadeiramente novo na mensagem de Jesus? 

A perspectiva de Mateus é que Jesus não veio abolir a Lei, mas levá-la à 

plenitude. No entanto, considera Mateus, a Lei tornou-se um conjunto de prescrições 

que são cumpridas mecanicamente, dentro de uma lógica casuística que, tantas vezes, 

não tem nada a ver com o coração e com a vida. É preciso que a Lei deixe de ser um 

conjunto de preceitos externos a cumprir para conquistar a salvação, para se tornar 

expressão de um verdadeiro compromisso com Deus e com o “Reino”. 

Vimos como Mateus apresentava um conjunto de exemplos, destinados a tornar 

mais clara e concreta esta perspectiva. Dos seis exemplos apresentados por Mateus, 



quatro apareceram no Evangelho do passado domingo; para hoje, ficam os dois 

últimos exemplos dessa lista. 

 

Mensagem 

O primeiro exemplo que o Evangelho de hoje nos propõe (o quinto da lista) 

refere-se à chamada “lei de talião” (vers. 38-42). A “lei de talião”, consagrada na 

conhecida fórmula “olho por olho, dente por dente”, aparece em vários textos vétero-

testamentários (cf. Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21). Em si, é uma lei razoável, 

destinada a evitar as vinganças excessivas, brutais, indiscriminadas… 

Jesus, no entanto, não se dá por satisfeito com uma lei que apenas limita os 

excessos na vingança, e propõe uma lógica inteiramente nova. Na sua perspectiva, 

não chega manter a vingança dentro de fronteiras razoáveis, mas é preciso acabar 

com a espiral de violência de uma vez por todas; para isso, Jesus propõe que os 

membros do “Reino” sejam capazes de interromper o curso da violência, assumindo 

uma atitude pacífica, de não resistência, de não resposta às provocações. 

Para tornar mais clara a sua proposta, Jesus apresenta quatro casos concretos. No 

primeiro (vers. 39), pede que não se responda com a mesma moeda àquele que nos 

agride fisicamente, mas que se desarme o violento oferecendo a outra face; no 

segundo (vers. 40), recomenda que, diante de uma exigência exorbitante (entrega da 

túnica, isto é, da peça de roupa mais fundamental, que não era tirada senão àquele 

que era vendido como escravo – cf. Gn 37,23), se responda entregando ainda mais (a 

entrega da capa, vestimenta que servia para proteger dos rigores da noite e que, por 

isso, a própria Lei não admitia que fosse retida, senão por um dia – cf. Ex 22,25; Dt 

24,12-13); no terceiro (vers. 41), exige que se acompanhe por duas milhas aquele que 

quer forçar-nos a acompanhá-lo por uma (provavelmente, haverá aqui uma referência 

a uma prática frequente das patrulhas romanas que, desorientadas, requisitavam os 

habitantes da Palestina para que as guiassem durante algum tempo); no quarto (vers. 

42), Jesus recomenda que não se ignore, nem se deixe sem atender aquele que pede 

dinheiro emprestado… Este conjunto de exemplos concretos aponta numa única 

direcção: os membros da comunidade de Jesus devem manifestar a todos um amor 

sem medida, que vai muito além daquilo que é humanamente exigido. Dessa forma, 

eles inauguram uma nova era de relações entre os homens. 

O segundo exemplo que o Evangelho de hoje nos apresenta (o sexto da lista) 

refere-se ao amor aos inimigos (vers. 43-48). Jesus afirma que a Lei antiga 

recomendava: “ama o teu próximo e odeia o teu inimigo”… No entanto, embora haja 

na Lei antiga uma referência ao amor ao próximo (cf. Lv 19,18), não se refere, em 

lado nenhum, o ódio aos inimigos (o verbo “odiar” pode significar, nas línguas 

semitas, simplesmente “não amar”; no entanto, certos grupos contemporâneos de 

Jesus defendiam o ódio aos inimigos: a seita essénia de Qûmran, por exemplo, 



pregava o ódio contra os “filhos das trevas” – isto é, contra aqueles que não 

pertenciam à comunidade essénia e que estavam, portanto, entregues à vingança 

divina). 

Em qualquer caso, o amor ao próximo recomendado pela Lei havia adquirido, na 

época de Jesus, um sentido muito restrito: era o amor a esse próximo mais chegado 

que, quando muito, chegava a incluir todos os israelitas mas que não atingia, em 

nenhum caso, os não membros do Povo eleito. Quando muito, o amor ao próximo 

atingia, na visão judaica, o compatriota, aquele que pertencia à comunidade do Povo 

de Deus. 

O pedido de Jesus apresenta, portanto, uma verdadeira novidade e exige uma 

autêntica revolução das mentalidades. Para Jesus, não chega amar aquele que está 

próximo, aquele a quem me sinto ligado por laços étnicos, sociais, familiares ou 

religiosos; mas o amor deve atingir todos, sem excepção, inclusive os inimigos. Fica, 

assim, abolida qualquer discriminação; são abatidas todas as barreiras que separam 

os homens. 

Qual o motivo desta exigência? É porque Deus também não faz discriminação 

no seu amor. Ele é o Pai que não distingue entre amigos e inimigos, que faz brilhar o 

sol e envia a chuva sobre bons e maus, que oferece o seu amor a todos, inclusive aos 

indignos (vers. 45). O amor universal de Deus é a razão do amor que os membros do 

“Reino” devem oferecer a todos os homens e mulheres que Deus coloca no seu 

caminho. “Ser filho de Deus” significa dar testemunho do amor de Deus e parecer-se 

com Deus no modo de agir. 

A expressão final (“sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito”) 

parafraseia o refrão da “lei da santidade” que encontramos na primeira leitura (“sede 

santos porque Eu, o vosso Deus, sou santo”) e resume, de forma magnífica, o 

ensinamento que Mateus pretende apresentar à sua comunidade com estes seis 

exemplos (os quatro do passado domingo e os dois de hoje): viver na dinâmica do 

“Reino” exige a superação de uma perspectiva legalista e casuística, para viver em 

comunhão total com Deus, deixando que a vida de Deus, que enche o coração do 

crente, se manifeste na vida do dia-a-dia, inclusive nas relações fraternas. 

 

Actualização 

♦ Este Evangelho recorda-me que, ao aceitar o desafio de viver em comunhão 

com Deus, eu sou chamado a dar testemunho da vida de Deus diante de todos os 

meus irmãos e a ser um sinal vivo de Deus, do seu amor, da sua perfeição, da sua 

santidade, no meio do mundo. Aceito esse desafio e estou disposto a corresponder-

lhe? 



♦ A leitura que nos foi proposta coloca, mais uma vez, como cenário de fundo, 

as exigências do compromisso com o “Reino”. Sugere que viver na dinâmica do 

“Reino” implica, não o cumprimento de ritos ou de leis, mas uma atitude nova, 

revolucionária, que resulta de um compromisso interior com Deus verdadeiramente 

assumido, e manifestado em atitudes concretas. Exige a superação de uma religião 

feita de leis, de códigos, de ritos, de gestos externos e o viver em comunhão com 

Deus, de tal forma que a vida de Deus encha o coração do crente e transborde em 

gestos de amor para com os irmãos. O que é que define a minha atitude religiosa: o 

cumprimento dos ritos, a letra da lei, ou a comunhão com Deus que enche o meu 

coração de vida nova e que depois se expressa em atitudes de amor radical para com 

os irmãos? 

♦ Jesus pede, aos que aceitaram embarcar na aventura do “Reino”, a superação 

de uma lógica de vingança, de responder na mesma moeda, e o assumir uma atitude 

pacífica de não resposta às provocações, que inverta a espiral de violência e que 

inaugure um novo espírito nas relações entre os homens. Não é, no entanto, esta a 

lógica do mundo, mesmo do mundo “cristão”: em nome do direito de legítima defesa 

ou do direito de resposta, as nações em geral e as pessoas em particular recusam 

enveredar por uma lógica de paz e respondem ao mal com um mal ainda maior. 

Como é que eu vejo a questão da violência, do terrorismo, da guerra? Tenho 

consciência de que a lógica da violência, da vingança, não tem nada a ver com os 

métodos do “Reino”? O que é que é mais questionante, interpelador e transformador: 

a violência das armas, ou a violência desarmada do amor? 

♦ Jesus pede, também, aos participantes do “Reino” o amor a todos, inclusive 

aos inimigos, subvertendo completamente a lógica do mundo. Como é que eu me 

situo face a isto? A minha atitude é a de quem não exclui nem discrimina ninguém, 

mesmo aqueles de quem não gosto, mesmo aqueles contra quem tenho razões de 

queixa, mesmo aqueles que não compreendo, mesmo aqueles que assumem atitudes 

opostas a tudo em que eu acredito? 
 

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. 


