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13 SETEMBRO 2020 – N.º 708

A Palavra _________________________________________
Ano A - XXV Domingo do Tempo Comum – 20 de Setembro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 55,6-9.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Filipenses 1,20c-24.27ª.
Evangelho - São Mateus 20,1-16ª: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a
seguinte parábola: “O reino dos Céus pode comparar-se a um proprietário, que saiu muito
cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e
mandou-os para a sua vinha. Saiu a meia manhã, viu outros que estavam na praça ociosos
e disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo’. E eles
foram. Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde, e fez o mesmo.
Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: ‘Porque
ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’ Eles responderam-lhe: ‘Ninguém nos contratou’. Ele
disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha’. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao
capataz: ‘Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a
acabar nos primeiros’. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando
vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário
cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário,
dizendo: ‘Estes últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que
suportámos o peso do dia e o calor’. Mas o proprietário respondeu a um deles: ‘Amigo, em
nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu
caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que
quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’ Assim, os últimos
serão os primeiros e os primeiros serão os últimos”.

A Bíblia____________________________________________
680. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, como se chamava o mago que se queria
aproveitar-se da pregação do diácono Filipe na Samaria?
SOLUÇÃO - 679. Vindima (Lev 26,5).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
40. Por fim, olhemos os Santos, aqueles que praticaram de forma exemplar a caridade.
Penso, de modo especial, em Martinho de Tours († 397), primeiro soldado, depois monge e
Bispo: como se fosse um ícone, ele mostra o valor insubstituível do testemunho individual
da caridade. Às portas de Amiens, Martinho partilhara metade do seu manto com um pobre;
durante a noite, aparece-lhe num sonho o próprio Jesus trazendo vestido aquele manto, para
confirmar a perene validade da sentença evangélica: «Estava nu e destes-Me de vestir (...).
Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo o
fizestes» (Mt 25, 36.40). Mas, na história da Igreja, quantos outros testemunhos de caridade
podem ser citados! Em particular, todo o movimento monástico, logo desde os seus inícios
com Santo Antão Abade († 356), exprime um imenso serviço de caridade para com o
próximo. No encontro «face a face» com aquele Deus que é Amor, o monge sente a
impelente exigência de transformar toda a sua vida em serviço do próximo, além do de Deus
naturalmente. Assim se explicam as grandes estruturas de acolhimento, internamento e
tratamento que surgiram ao lado dos mosteiros. De igual modo se explicam as
extraordinárias iniciativas de promoção humana e de formação cristã, destinadas
primariamente aos mais pobres, de que se ocuparam primeiro as ordens monásticas e
mendicantes e, depois, os vários institutos religiosos masculinos e femininos ao longo de
toda a história da Igreja. Figuras de Santos como Francisco de Assis, Inácio de Loyola, João
de Deus, Camilo de Léllis, Vicente de Paulo, Luísa de Marillac, José B. Cottolengo, João
Bosco, Luís Orione, Teresa de Calcutá — para citar apenas alguns nomes — permanecem
modelos insignes de caridade social para todos os homens de boa vontade. Os Santos são os
verdadeiros portadores de luz dentro da história, porque são homens e mulheres de fé,
esperança e caridade.

XXIV Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro de Ben-Sírá 27,33-28,9
"Perdoa a ofensa do teu próximo e, quando o pedires, as tuas ofensas serão
perdoadas."
2ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Romanos 14,7-9
"Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo."
Evangelho – São Mateus 18,21-35
"Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete.”

Celebramos o Vigésimo Quarto Domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra insiste na importância do perdão na vida de todos nós. Segundo as
Escrituras, Deus ama-nos sem qualquer limitação e convida-nos a agir da mesma forma em
relação a todos os nossos irmãos.
A primeira leitura - do Livro de Ben-Sirá - realça que Deus nos perdoa sempre e, assim,
também nós com o nosso semelhante. Só no perdão e na ausência do rancor e da vingança,

alcançaremos a felicidade e a vida plena.
A segunda leitura - da Epístola de São Paulo aos Romanos - recorda os valores próprios de
uma comunidade cristã. Esta deve manter-se unida em Jesus Cristo morto e ressuscitado: no
amor, no respeito mútuo, na aceitação das diferenças e no perdão.
O Evangelho de São Mateus lembra, mais uma vez, que Deus é bom, misericordioso e
incondicional no seu perdão. Também nós, enquanto crentes e seus seguidores, imitamos Jesus
Cristo nos irmãos, sendo compreensivos e misericordiosos.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor Jesus, os sábios e profetas de Israel, que te precederam no tempo,
começaram a detestar o rancor e a cólera no coração dos homens. Mas foste Tu Quem
definitivamente baniu o sentimento da vingança. Enche-nos, pois, da bondade
anunciada pelos profetas e por Ti prometida com a Nova Aliança.
2.ª Leitura – Senhor Jesus, entre os cristãos fortes e os cristãos fracos na fé dentro da
comunidade de Roma, Tu não tomaste partido. Todos são objecto da tua compreensão
e da tua misericórdia. É que todos nós a Ti pertencemos, somos teus herdeiros de
forma igual, mesmo com as nossas diferenças e infidelidades.
Evangelho – Senhor Jesus, todos nós somos chamados a fazer parte do teu reino. Não
recusas nenhum de nós desde que Te procuremos na sinceridade do nosso coração.
Acontece, porém, que o nosso coração é muito estreito porque nem a todos acolhe,
sobretudo aqueles por quem nos julgamos ofendidos. Deixaste-nos a oração do “Pai
Nosso”, repetimo-la tantas vezes, mas não cumprimos o que Te dizemos. Ajuda-nos,
Senhor, a abrir o nosso coração para compreendermos os nossos irmãos e, assim,
recebermos o teu perdão como dádiva de infinito valor.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

