
XI Domingo TC XI Domingo TC XI Domingo TC XI Domingo TC ----ANO AANO AANO AANO A

EVANGELHO – Mt 9,36-10,8
«Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara»…
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Nossa Senhora
Conceição

Gr.Bíblico

Ambiente:
Costuma-se chamar ao texto que vai dos v.9,36 a 11,1, o

“discurso da missão”: nele, Jesus envia os discípulos e define

a missão desses discípulos – anunciar a chegada do “Reino”.

Este “discurso da missão” consta de várias partes: ((11)) uma

introdução (Mt 9,36-38); ((22)) o chamamento e o envio dos
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introdução (Mt 9,36-38); ((22)) o chamamento e o envio dos

discípulos (Mt 10,1-15); ((33)) uma instrução sobre o “caminho”

que os discípulos têm de percorrer (Mt 10,16-42) e a

conclusão (Mt 11,1).

Trata-se de um discurso composto por Mateus a partir de

diversos materiais. O autor combinou aqui relatos de envio,

“ditos” de Jesus acerca dos “doze” e várias outras “sentenças”

de Jesus que originalmente não foram proferidas neste

contexto concreto. Mateus escreve o seu Evangelho durante

a década de 80. Dirige-o a uma comunidade viva e entusiasta,

profundamente empenhada na actividade missionária (poderá

ser a comunidade cristã de Antioquia da Síria).
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Nossa Senhora
Conceição
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Mensagem: 
Na introduçãoNa introdução (Mt 9,36(Mt 9,36--38), Mateus explica que essa 38), Mateus explica que essa 

missão à qual Deus chama os discípulos é expressão da missão à qual Deus chama os discípulos é expressão da 

solicitude de Deus, que quer oferecer ao seu Povo a solicitude de Deus, que quer oferecer ao seu Povo a 

salvação. Mateus salvação. Mateus –– que escreve para uma comunidade onde que escreve para uma comunidade onde 

existia um número significativo de crentes de origem judaicaexistia um número significativo de crentes de origem judaica
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existia um número significativo de crentes de origem judaicaexistia um número significativo de crentes de origem judaica

–– vai usar, para transmitir esta mensagem, imagens retiradas vai usar, para transmitir esta mensagem, imagens retiradas 

do Antigo Testamento e muito familiares para os judeus.do Antigo Testamento e muito familiares para os judeus.

Nas palavras de Jesus, Israel é uma comunidade abatida e Nas palavras de Jesus, Israel é uma comunidade abatida e 

desnorteada, cujos pastores (desnorteada, cujos pastores (os líderes religiosos judeusos líderes religiosos judeus) se ) se 

demitiram das suas responsabilidades. Elessão esses maus demitiram das suas responsabilidades. Elessão esses maus 

pastores de que falavam os profetas (cf. Ez 34; Zac 10,2). O pastores de que falavam os profetas (cf. Ez 34; Zac 10,2). O 

coração de Deus está, no entanto, cheio de compaixão por coração de Deus está, no entanto, cheio de compaixão por 

este rebanho abatido e desanimado; Deus vai, então, este rebanho abatido e desanimado; Deus vai, então, 

assumir as suas responsabilidades, no sentido de conduzir o assumir as suas responsabilidades, no sentido de conduzir o 

seu Povo para as pastagens onde há vida.seu Povo para as pastagens onde há vida.
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Em primeiro lugarEm primeiro lugar a referência à “messe” indica que essa a referência à “messe” indica que essa 

missão é urgente e que já não há muito tempo para a levar missão é urgente e que já não há muito tempo para a levar 

a cabo (a cabo (nos profetas, a “messe” aparece ligada à imagem do nos profetas, a “messe” aparece ligada à imagem do 

juízo iminente de Deus juízo iminente de Deus –– Is 17,5; Jer 13,24; Jl 4,12Is 17,5; Jer 13,24; Jl 4,12--1313); a ); a 

referência ao “pedido” que deve ser feito ao Senhor da referência ao “pedido” que deve ser feito ao Senhor da 

“messe” é um apelo a que a comunidade contemple a missão “messe” é um apelo a que a comunidade contemple a missão 
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“messe” é um apelo a que a comunidade contemple a missão “messe” é um apelo a que a comunidade contemple a missão 

como uma obra de Deus, que deve ser levada a cabo com os como uma obra de Deus, que deve ser levada a cabo com os 

critérios de Deus (critérios de Deus (por isso, a comunidade deve rezar por isso, a comunidade deve rezar –– a fim a fim 

de se aperceber dos projectos, das perspectivas e dos de se aperceber dos projectos, das perspectivas e dos 

critérios de Deus critérios de Deus –– antes de empreender a tarefa de anunciar antes de empreender a tarefa de anunciar 

o Evangelhoo Evangelho).).

Em segundo lugarEm segundo lugar chamamento dos discípulos (chamamento dos discípulos (Mt 10,1Mt 10,1--44). ). 

Mateus começa por deixar claro que a iniciativa é de Jesus: Mateus começa por deixar claro que a iniciativa é de Jesus: 

“chamou“chamou--os”. Não há explicação sobre os critérios que os”. Não há explicação sobre os critérios que 

levaram a essa escolha: falar de vocação e de eleição é falar levaram a essa escolha: falar de vocação e de eleição é falar 

de um mistério insondável, que depende de Deus e que o de um mistério insondável, que depende de Deus e que o 

homem nem sempre consegue compreender e explicar.homem nem sempre consegue compreender e explicar.
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Mensagem (cont):

Em terceiro lugarEm terceiro lugar, Mateus define a missão que Jesus lhes , Mateus define a missão que Jesus lhes 
confiou confiou (“deu(“deu--lhes poder de expulsar os espíritos impuros e lhes poder de expulsar os espíritos impuros e 

de curar todas as doenças e enfermidadesde curar todas as doenças e enfermidades”). Os espíritos ”). Os espíritos 
impuros, as doenças e as enfermidades representam tudo impuros, as doenças e as enfermidades representam tudo 
aquilo que escraviza o homem e que  o impede de chegar à aquilo que escraviza o homem e que  o impede de chegar à 
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aquilo que escraviza o homem e que  o impede de chegar à aquilo que escraviza o homem e que  o impede de chegar à 
vida em plenitude. A missão dosvida em plenitude. A missão dos
discípulos é, pois, lutar contra tudo aquilo discípulos é, pois, lutar contra tudo aquilo –– seja de carácter seja de carácter 
físico, seja de carácter espiritual físico, seja de carácter espiritual –– que destrói a vida e a que destrói a vida e a 
felicidade do homem (felicidade do homem (podemos dizer que a missão dos podemos dizer que a missão dos 

discípulos é lutar contra o “pecadodiscípulos é lutar contra o “pecado”).”).
Depois, Mateus aponta o número dos discípulos (“doze”).Depois, Mateus aponta o número dos discípulos (“doze”).
TrataTrata--se de um número simbólico, que lembra se de um número simbólico, que lembra as doze as doze 
tribos  que formavam o antigo Povo de Deustribos  que formavam o antigo Povo de Deus. Estes “doze” . Estes “doze” 
discípulos representam simbolicamente a totalidade do discípulos representam simbolicamente a totalidade do 
Povo de Deus, do novo Povo de Deus.Povo de Deus, do novo Povo de Deus.



XI Domingo TC XI Domingo TC XI Domingo TC XI Domingo TC ----ANO AANO AANO AANO A

Nossa Senhora
Conceição

Gr.Bíblico

5
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Em quarto lugar,Em quarto lugar, o envio dos discípulos com o envio dos discípulos com 
um conjunto de instruções para a missão (um conjunto de instruções para a missão (Mt 10,5Mt 10,5--88).).
Numa primeira faseNuma primeira fase, Jesus vai definir os destinatários,, Jesus vai definir os destinatários,
que são “as ovelhas perdidas da casa de Israel”. Esta que são “as ovelhas perdidas da casa de Israel”. Esta 
interpretação “restritiva” da missão explicainterpretação “restritiva” da missão explica--se a partir da se a partir da 
forma como o cristianismo se expandiu em termos forma como o cristianismo se expandiu em termos 
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forma como o cristianismo se expandiu em termos forma como o cristianismo se expandiu em termos 
geográficos: primeiro pela Palestina e só depois fora das geográficos: primeiro pela Palestina e só depois fora das 
fronteiras da Palestina; fronteiras da Palestina; Numa segunda fase Numa segunda fase apontamapontam--se se 
os sinais que devem acompanhar o anúncio da chegada os sinais que devem acompanhar o anúncio da chegada 
do “Reino”: a cura dos doentes, a ressurreição dos do “Reino”: a cura dos doentes, a ressurreição dos 
mortos, a expulsão dos demónios. O anúncio não deve mortos, a expulsão dos demónios. O anúncio não deve 
constar de palavras apenas, mas de gestos concretos constar de palavras apenas, mas de gestos concretos 
que sejam sinal vivo dessa libertação que o “Reino” traz. que sejam sinal vivo dessa libertação que o “Reino” traz. 
Numa terceira faseNuma terceira fase aparece um apelo à gratuidade: aparece um apelo à gratuidade: 
“recebestes de graça, dai de graça” convida a fazer “recebestes de graça, dai de graça” convida a fazer 
da própria vida um dom gratuito ao “Reino.da própria vida um dom gratuito ao “Reino.
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ComoComo éé queque DeusDeus ageage hojehoje nono mundo?mundo?

AA respostaresposta queque oo EvangelhoEvangelho destedeste domingodomingo dá,dá, éé::
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Reflexão:

6

EVANGELHO – Mt 9,36-10,8
«Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara»…

AtravésAtravés dessesdesses discípulosdiscípulos queque aceitaramaceitaram responderresponder

positivamentepositivamente aoao chamamentochamamento dede JesusJesus ee embarcaramembarcaram

nana aventuraaventura dodo “Reino”“Reino”..

ElesEles continuamcontinuam hojehoje nono mundomundo aa obraobra dede JesusJesus ee

anunciamanunciam –– comcom palavraspalavras ee comcom gestosgestos –– esseesse mundomundo

novonovo dede felicidadefelicidade semsem fimfim queque DeusDeus querquer ofereceroferecer aosaos

homenshomens..


