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    «…. «Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei 

perdoar-lhe?........» 

EVANGELHO – Mt 18,21-35 
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Continuamos a ler o “discurso eclesial”, que preenche  

todo o capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus.Este  

“discurso” tem como ponto de partida algumas  

“instruções” apresentadas por Marcos sobre a vida  

comunitária (cf. Mc 9,33-37.42-47), mas que Mateus  

ampliou de forma significativa. Os destinatários do  

discurso são os discípulos (na realidade Mateus  

pretende, sobretudo, atingir os membros dessa  

comunidade cristã a quem este Evangelho se  

destina).Por detrás do texto que nos é hoje proposto,  

podemos entrever uma comunidade onde as tensões     

E os conflitos degeneram em ofensas pessoais e que 

Tem muita dificuldade em perdoar que vive no amor. 

EVANGELHO – Mt 18,21-35 
    «…. «Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei 

perdoar-lhe?........» 
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Mensagem:  
O mandamento do perdão não é novo – como vimos, 

aliás, na primeira leitura. Os catequistas de Israel 

ensinavam a perdoar as ofensas e a não guardar rancor 

contra o irmão que tinha cometido qualquer falha. Os 

“mestres” de Israel estavam, no entanto, de acordo em 

que a obrigação de perdoar existia apenas em relação 

aos membros do Povo de Deus (os inimigos estavam 

excluídos dessa dinâmica de amor e de misericórdia). A 

grande discussão girava, porém, à volta do número limite 

de vezes em que se devia perdoar. Todos – desde os 

mais exigentes aos mais misericordiosos – aceitavam, 

contudo, que o perdão tem limites e que não se deve 

perdoar indefinidamente. É nesta problemática que Jesus 

é envolvido pelos discípulos. Pedro, o porta-voz da 

comunidade, consulta Jesus acerca dos limites do perdão. 

Ele sabe que, quanto a isto, Jesus tem ideias radicais. 

EVANGELHO – Mt 18,21-35 
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É neste contexto e a propósito da lógica do perdão que Jesus propõe aos 

discípulos uma parábola (vers. 23-35), em três quadros ou cenas. O 

primeiro (v. 23-27) coloca-nos diante de uma cena de corte: um funcionário 

real, na hora de prestar contas ao seu senhor, revela-se incapaz de saldar a 

sua dívida, pois esta evidencia-se astronómica (um talento equivalia a cerca de 

36 Kg e podia ser em ouro ou em prata. Dez mil talentos é, portanto, uma 

soma incalculável). O exagero da dívida serve, aqui, para pôr em relevo a 

misericórdia infinita do senhor. O segundo (v. 28-30) descreve como esse 

funcionário que experimentou a misericórdia do seu senhor se recusou, logo a 

seguir, a perdoar um companheiro que lhe devia cem denários (um denário 

equivalia a 12 gramas de prata e era o pagamento diário de um operário não 

especializado) O terceiro (v. 31-35), espelha a diferença de comportamentos 

e lógicas humanas face à de Deus. Mateus suger que o perdão de Deus é 

condicionado e que só se tornará efectivo se nós aprendermos a perdoar 

aos nossos irmãos? O que Mateus está a dizer, sobretudo, é que na 

comunidade cristã deve funcionar a lógica do perdão ilimitado, que é a 

lógica do Reino:. 

EVANGELHO – Mt 18,21-35 
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Este Evangelho recorda-nos – talvez ainda de forma 

mais clara e concludente – aquilo que a primeira 

leitura já sugeria: quem faz a experiência do perdão 

de Deus, envolve-se numa lógica de misericórdia 

que tem, necessariamente, implicações na forma de 

abordar os irmãos que falharam. Não podemos dizer 

que Deus não perdoa a quem é incapaz de perdoar 

aos irmãos; mas podemos dizer que experimentar o 

amor de Deus e deixar-se transformar por Ele 

significa assumir uma outra atitude para com os 

irmãos, uma atitude marcada pela bondade, pela 

compreensão, pela misericórdia, pelo acolhimento, 

pelo amor, que deverá ser infinito, tal como o perdão. 
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EVANGELHO – Mt 18,21-35 


