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EVANGELHO – Mt 22,34-40

«…. Amarás o teu próximo como a ti mesmo….».



XXX Domingo TC XXX Domingo TC XXX Domingo TC XXX Domingo TC ---- ANO AANO AANO AANO A

Nossa Senhora
Conceição

Gr.Bíblico

Ambiente:

1

Os líderes judaicos já fizeram a sua escolha e têm
ideias definidas acerca da proposta de Jesus: é uma
proposta que não vem de Deus e que deve ser
rejeitada… Jesus, por sua vez, deve ser denunciado,
julgado e condenado de forma exemplar. Para
conseguir concretizar esse objectivo, os responsáveis
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conseguir concretizar esse objectivo, os responsáveis
judaicos procuram argumentos de acusação contra
Jesus. É neste ambiente que Mateus situa três
controvérsias entre Jesus e os fariseus. Essas
controvérsias apresentam-se como armadilhas bem
organizadas e montadas, destinadas a surpreender
afirmações polémicas de Jesus, capazes de ser
usadas em tribunal para conseguir a sua condenação.
Depois da controvérsia sobre o tributo a César (Mt

22,15-22) e da controvérsia sobre a ressurreição dos
mortos (Mt 22,23-33), chega a controvérsia sobre o
maior mandamento da Lei (Mt 22,34-40).
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OO importante,importante, nana perspectivaperspectiva dede Jesus,Jesus, nãonão éé definirdefinir qualqual oo mandamentomandamento maismais
importante,importante, masmas encontrarencontrar aa raizraiz dede todostodos osos mandamentosmandamentos.. E,E, nana perspectivaperspectiva
dede Jesus,Jesus, essaessa raizraiz giragira àà voltavolta dede duasduas coordenadascoordenadas:: oo amoramor aa DeusDeus ee oo amoramor
aoao próximopróximo.. AA LeiLei ee osos ProfetasProfetas sãosão apenasapenas comentárioscomentários aa estesestes doisdois
mandamentosmandamentos.. OsOs cristãoscristãos dede MateusMateus usavamusavam aa expressãoexpressão “a“a LeiLei ee osos
Profetas”Profetas” parapara sese referiremreferirem aosaos livroslivros inspiradosinspirados dodo AntigoAntigo Testamento,Testamento, queque
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Profetas”Profetas” parapara sese referiremreferirem aosaos livroslivros inspiradosinspirados dodo AntigoAntigo Testamento,Testamento, queque
apresentavamapresentavam aa revelaçãorevelação dede DeusDeus ((MtMt 55,,1717;; 77,,1212)).. Dizer,Dizer, portanto,portanto, queque
“nestes“nestes doisdois mandamentosmandamentos sese resumemresumem aa LeiLei ee osos Profetas”Profetas” (v(v.. 4040),), significasignifica
queque eleseles encerramencerram todatoda aa revelaçãorevelação dede Deus,Deus, queque eleseles contêmcontêm aa totalidadetotalidade dada
propostaproposta dede DeusDeus parapara osos homenshomens.. AA originalidadeoriginalidade destedeste sumáriosumário evangélicoevangélico
dada LeiLei nãonão estáestá nasnas ideiasideias dede amoramor aa DeusDeus aa aoao próximo,próximo, queque sãosão bembem
conhecidasconhecidas dodo AntigoAntigo TestamentoTestamento:: JesusJesus limitalimita--sese aa citarcitar DtDt 66,,55 (no(no queque dizdiz
respeitorespeito aoao amoramor aa Deus)Deus) ee LvLv 1919,,1818 (no(no queque dizdiz respeitorespeito aoao amoramor aoao
próximo)próximo)…… AA originalidadeoriginalidade destedeste ensinamentoensinamento está,está, porpor umum lado,lado, nono factofacto dede
JesusJesus osos aproximaraproximar umum dodo outro,outro, pondopondo--osos emem perfeitoperfeito paraleloparalelo e,e, porpor outro,outro, nono
factofacto dede JesusJesus simplificarsimplificar ee concentrarconcentrar todatoda aa revelaçãorevelação dede DeusDeus nestesnestes doisdois
mandamentosmandamentos..



XXX Domingo TC XXX Domingo TC XXX Domingo TC XXX Domingo TC ---- ANO AANO AANO AANO A

Nossa Senhora
Conceição

Gr.Bíblico

Mensagem(cont):

3

Portanto,Portanto, oo compromissocompromisso religiosoreligioso ((queque éé propostoproposto aosaos

crentes,crentes, querquer dodo Antigo,Antigo, querquer dodo NovoNovo TestamentoTestamento)) resumeresume--
sese nono amoramor aa DeusDeus ee nono amoramor aoao próximopróximo.. NaNa perspectivaperspectiva dede
Jesus,Jesus, queque éé queque istoisto querquer dizer?dizer?
DeDe acordoacordo comcom osos relatosrelatos evangélicos,evangélicos, JesusJesus nuncanunca sese
preocupoupreocupou excessivamenteexcessivamente comcom oo cumprimentocumprimento dosdos rituaisrituais
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preocupoupreocupou excessivamenteexcessivamente comcom oo cumprimentocumprimento dosdos rituaisrituais
litúrgicoslitúrgicos queque aa religiãoreligião judaicajudaica propunha,propunha, nemnem viveuviveu
obcecadoobcecado comcom oo oferecimentooferecimento dede donsdons materiaismateriais aa DeusDeus.. AA
grandegrande preocupaçãopreocupação dede JesusJesus foi,foi, emem contrapartida,contrapartida, discernirdiscernir
aa vontadevontade dodo PaiPai ee aa cumpricumpri--lala comcom fidelidadefidelidade ee amoramor.. “Amar“Amar
aa Deus”Deus” éé pois,pois, nana perspectivaperspectiva dede Jesus,Jesus, estarestar atentoatento aosaos
projectosprojectos dodo PaiPai ee procurarprocurar concretizar,concretizar, nana vidavida dodo diadia aa dia,dia,
osos seusseus planosplanos.. Ora,Ora, nana vidavida dede Jesus,Jesus, oo cumprimentocumprimento dada
vontadevontade dodo PaiPai passapassa porpor fazerfazer dada vidavida umauma entregaentrega dede amoramor
aosaos irmãos,irmãos, sese necessárionecessário atéaté aoao domdom totaltotal dede sisi mesmomesmo..
Assim,Assim, nana perspectivaperspectiva dede Jesus,Jesus, “amor“amor aa Deus”Deus” ee “amor“amor aosaos
irmãos”irmãos” estãoestão intimamenteintimamente associadosassociados..
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OO queque éé “amar“amar aa Deus”?Deus”? DeDe acordoacordo comcom oo exemploexemplo ee oo
testemunhotestemunho dede Jesus,Jesus, oo amoramor aa DeusDeus passa,passa, antesantes dede
mais,mais, pelapela escutaescuta dada suasua Palavra,Palavra, pelopelo acolhimentoacolhimento dasdas
suassuas propostaspropostas ee pelapela obediênciaobediência totaltotal aosaos seusseus projectosprojectos
–– parapara mimmim próprio,próprio, parapara aa Igreja,Igreja, parapara aa minhaminha
comunidadecomunidade ee parapara oo mundomundo.. EsforçoEsforço--me,me,
verdadeiramente,verdadeiramente, porpor tentartentar escutarescutar asas propostaspropostas dede Deus,Deus,
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verdadeiramente,verdadeiramente, porpor tentartentar escutarescutar asas propostaspropostas dede Deus,Deus,
mantendomantendo umum diálogodiálogo pessoalpessoal comcom Ele,Ele, procurandoprocurando
reflectirreflectir ee interiorizarinteriorizar aa suasua Palavra,Palavra, tentandotentando interpretarinterpretar osos
sinaissinais comcom queque EleEle meme interpelainterpela nana vidavida dede cadacada dia?dia?
TenhoTenho oo coraçãocoração abertoaberto àsàs suassuas propostas,propostas, ouou fechofecho--meme
nono meumeu egoísmo,egoísmo, nosnos meusmeus preconceitospreconceitos ee nana minhaminha autoauto--
suficiência,suficiência, procurandoprocurando construirconstruir umauma vidavida àà margemmargem dede
DeusDeus ouou contracontra Deus?Deus? ProcuroProcuro ser,ser, emem nomenome dede DeusDeus ee
dosdos seusseus planos,planos, umauma testemunhatestemunha proféticaprofética queque interpelainterpela oo
mundo,mundo, ouou instaloinstalo--meme nono meumeu cantinhocantinho cómodocómodo ee renunciorenuncio
aoao compromissocompromisso comcom DeusDeus ee comcom oo Reino?Reino?
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