
IX Domingo Tempo Comum  

-Stª Trindade- 
«… Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos... »  

«… até ao fim dos tempos... »  



IX Domingo Tempo Comum  

-Stª Trindade- 

EVANGELHO – Mt 28,16-20 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

O texto situa-nos na Galileia, após a ressurreição 

de Jesus. A Galileia – região setentrional da 

Palestina – era uma região próspera e bem 

povoada, de solo fértil e bem cultivado. A sua 

situação geográfica fazia desta região o ponto de 

encontro de muitos povos; por isso, um número 

importante de pagãos fazia parte da sua 

população. A coabitação de populações pagãs e 

judias fazia, certamente, com que os judeus da 

Galileia vivessem a religião de uma maneira 

diferente dos judeus de Jerusalém e da Judeia: 

 Celebramos a solenidade de Jesus Cristo, que não é um convite a decifrar o mistério que se 

esconde por detrás de "um Deus em três pessoas"; mas é um convite a contemplar o Deus que é 

amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse 

mistério de amor. 

Ambiente: 
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IX Domingo Tempo Comum  

-Stª Trindade- 

EVANGELHO – Mt 28,16-20 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

«… Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos... »  

Ambiente (cont): 

A presença diária dos pagãos conduzia, provavelmente, os galileus a suavizar 

a sua prática da Lei e a interpretar mais amplamente as regras que se 

referiam, por exemplo, às impurezas rituais contraídas pelo contacto com os 

não judeus. No entanto, isto fazia com que os judeus de Jerusalém 

desprezassem os judeus da Galileia e considerassem que da Galileia "não 

podia sair nada de bom". No entanto, foi na Galileia que Jesus viveu quase 

toda a sua vida. Foi também na Galileia que Ele começou a anunciar o 

Evangelho do "Reino" e que começou a reunir à sua volta um grupo de 

discípulos. Para Mateus, esse facto sugere que a o anúncio libertador de 

Jesus tem uma dimensão universal: destina-se a judeus e pagãos. Mateus 

situa este encontro final entre Jesus ressuscitado e os discípulos, num "monte 

que Jesus lhes indicara". Trata-se, no entanto, de uma montanha da Galileia 

que é impossível identificar geograficamente, mas que talvez Mateus ligue 

com a montanha da tentação e com a montanha da transfiguração De 

qualquer forma, o "monte" é sempre, no A.T, o lugar onde Deus se revela aos 

homens. 
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IX Domingo Tempo Comum  

-Stª Trindade- 

O texto que descreve o encontro final entre Jesus e os discípulos, e 

divide-se em duas partes.  

Mensagem: 

1ªparte: 

Descreve-se o encontro de  Jesus vivo 

e ressuscitado   que se revela aos 

discípulos; que O reconhecem como “O 

Senhor” e adoram-n’O. A 

expressão,“alguns ainda duvidaram” 

significaria, por um lado que a fé não é 

uma certeza científica e que não 

exclui a dúvida; por outro,a expressão 

aludiria a essa dúvida constante dos 

discípulos – expressa em vários 

momentos, ao longo da caminhada 

para Jerusalém – e que aqui perde 

qualquer razão de ser.  
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IX Domingo Tempo Comum  

-Stª Trindade- 
Mensagem (cont): 

2ªparte: 

Mateus descreve o envio dos 

discípulos em missão pelo 

mundo….. 

Primeira nota 

A missão dos discípulos 

destina-se a “todas as 

nações”. 

Segunda nota 

As duas fases da iniciação 

cristã, conhecidas da 

comunidade de Mateus: o 

ensino (palavras e gestos de 

Jesus) e o baptismo.  

Terceira nota 

Jesus ressuscitado estará 

sempre com a sua Igreja, 

acompanhando a comunidade 

dos discípulos na sua marcha. 
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IX Domingo Tempo Comum  

-Stª Trindade- 

 Se na montanha da Galileia 

alguns dos onze tiveram dúvidas, é 

talvez porque eles pensavam tomar 

a iniciativa do encontro com o 

Ressuscitado, só contavam com 

eles para acreditar: a sua 

inteligência procurava compreender, 

os seus olhos queriam ver, as suas 

mãos procuravam tocar, o seu 

coração desejava amar, mas não 

esqueciam então que era o 

Ressuscitado que tinha a iniciativa?  

 

Então Jesus assegura-lhes, é Ele 

que os envia: "Ide!" É em nome de 

Deus Pai, Filho e Espírito que 

deverão baptizar….. 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Reflexão: 
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