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Que procuramos neste encontro? 

ü No nosso último encontro, escutámos alguns 
ensinamentos de Jesus relacionados com o 
perdão fraterno. Agora, queremos seguir 
aprofundando outros aspectos importantes da 
vida em comunidade recolhidos pelo 
evangelho de Mateus.  



Que procuramos neste encontro? 

Procuramos: 

ü  Recordar que, para sermos autênticos cristãos é preciso 
que nos desprendamos de tudo o que nos impeça seguir 
a Jesus.  

ü  Discernir que coisas ou que atitudes nos impedem de ter 
a Jesus como a riqueza da nossa vida.  

ü  Reconhecer que o estilo de vida do cristão tem de 
brotar da procura e do cumprimento da vontade de 
Deus. 



Leitura continuada 

ü Ler, de novo, o texto de:  

 Mt 16, 21- 20, 28  



Leitura continuada 

ü  Na secção anterior, detínhamo-nos atentamente nos três 
anúncios da paixão. Com a ajuda do animador, vimos 
como cada um deles introduz uma catequese que se 
destina aos discípulos. O primeiro anúncio convida os 
discípulos a compreenderem e a aceitarem o destino de 
Jesus (cf. Mt 16,21-17,21). O segundo expõe alguns 
ensinamentos sobre a vida do dia a dia da comunidade 
(cf. Mt 17,22-20,16). Ao terceiro anúncio da paixão 
segue-se uma referência ao serviço (cf. Mt 20,17-24).  



Leitura continuada 

ü  Relendo este mesmo conjunto de textos, encontramos 
uma catequese que Jesus dirige aos seus discípulos. O 
evangelista teve em conta a situação da sua 
comunidade ao seleccionar e adaptar os relatos e as 
palavras do Senhor, de modo que estes capítulos são 
também uma catequese para ela. Com a nossa leitura 
em casa de Mt 16,21-20,28, procuramos resposta para 
esta pergunta: Que coisas ou que atitudes dificultam o 
seguimento de Jesus?  



Leitura continuada 

Partilhemos, então, em comum, o que 
descobrimos.  

ü  Situamos a resposta a esta pergunta tendo por 
guia o esquema do relato que gira à volta dos 
três anúncios da paixão e a catequese que se 
segue a cada um deles, segundo indicámos 
anteriormente.  



Leitura continuada 

O que impede o seguimento de Jesus, segundo estes 
capítulos, é:  

ü  * Não compreender nem aceitar o destino de 
Jesus:  
ü  Colocar-se no lugar do discípulo diante de Jesus e 

não "atrás" dele (cf. Mt 16,22-23).  
ü  Renunciar à oposição que arrasta consigo o 

Evangelho, o que equivale a evitar "perder a própria 
vida" (cf. Mt 16,24-26).  

ü  A falta de fé (cf. Mt 17,20).  



Leitura continuada 

ü  * Manter uma convivência vazia de fraternidade:  
ü  Esquecer que os "pequenos" são importantes na comunidade 

cristã:  
ü  Não querer ser como as crianças (cf. Mt 18,3).  
ü  Escandalizar, desprezar, não procurar os mais pequenos (cf. 

Mt 18,6-14).  
ü  Abandonar os irmãos, que cometeram uma falta contra a 

comunidade, sem lançar mão da correcção fraterna (cf. 
Mt18,15-17).  

ü  Fechar-se nas ofensas pessoais, sem oferecer o perdão (cf. Mt 
19,21-35).  

ü  Preferir as riquezas a Jesus (cf. Mt 19,16-30).  



Leitura continuada 

ü  * Abandonar a atitude de entrega e de serviço (cf. Mt 
20,20-28).  

 

ü  Todas estas são atitudes para a vida do dia a dia. Mas, 
não são imposições senão respostas livres a um convite 
pessoal de Jesus: "Se queres ... " (Mt 19,21). Vamos 
reflectir sobre isto no guia de leitura de hoje.  

 



Guia de Leitura 

“Vende o que tens… 
depois, vem e segue-me” 
 

Procuremos: Mt 19, 16-30  



Mt 19, 16-30 

O jovem rico (Mc 10,17-27; Lc 18,18-27) 

 
16Aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: «Mestre, que hei-de 
fazer de bom, para alcançar a vida eterna?» 17Jesus respondeu-
lhe: «Porque me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas, 
se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos.» 
18*«Quais?» - perguntou ele. Retorquiu Jesus: Não matarás, não 
cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso 
testemunho, 19honra teu pai e tua mãe; e ainda: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. 20Disse-lhe o jovem: «Tenho cumprido 
tudo isto; que me falta ainda?» 



Mt 19, 16-30 

21*Jesus respondeu: «Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, 
dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no Céu; depois, vem 
e segue-me.» 22Ao ouvir isto, o jovem retirou-se contristado, porque 
possuía muitos bens. 
23*Jesus disse, então, aos discípulos: «Em verdade vos digo que 
dificilmente um rico entrará no Reino do Céu. 24*Repito-vos: É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um 
rico entrar no Reino do Céu.» 25Ao ouvir isto, os discípulos ficaram 
estupefactos e disseram: «Então, quem pode salvar-se?» 26Fixando 
neles o olhar, Jesus disse-lhes: «Aos homens é impossível, mas a 
Deus tudo é possível.» 



Mt 19, 16-30 

Recompensa do desprendimento (Mc 10,28-31; Lc 18,28-30)  
27Tomando a palavra, Pedro disse-lhe: «Nós deixámos tudo e 
seguimos-te. Qual será a nossa recompensa?» 28*Jesus respondeu-
lhes: «Em verdade vos digo: No dia da regeneração de todas as 
coisas, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, 
vós, que me seguistes, haveis de sentar-vos em doze tronos para 
julgar as doze tribos de Israel. 
29E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, 
filhos ou campos por causa do meu nome, receberá cem vezes 
mais e terá por herança a vida eterna. 30*Muitos dos primeiros 
serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros.» 
 



Ambientação 

ü No encontro do último dia, meditámos sobre 
um texto que nos falava do perdão sem limites, 
tomando por modelo a misericórdia de Deus.  

ü O de hoje gira à volta do convite que Jesus nos 
faz a segui-lo deixando tudo o que possa ser 
obstáculo. É um chamamento que hoje 
podemos renovar e aceitar.  



Olhamos para a nossa vida 

ü  O capitalismo que se instalou na nossa sociedade 
colocou o ter acima do ser. Antepomos os bens 
económicos a outros valores, como a 
autenticidade, a honra, a responsabilidade. Por 
vezes, ouvimos dizer que o dinheiro não dá a 
felicidade, mas na rua há também quem afirme “se 
és jovem e és rico, que mais queres, Frederico?”  

ü  Cremos que as riquezas dão a felicidade?  

Porquê?  



Escutamos a Palavra de Deus 

ü O evangelho de Mateus apresenta-nos o 
episódio de um homem jovem e rico. Além 
disso, era bom. Cumpria as normas do 
judaísmo, mas interrogava-se porque desejava 
algo mais.  

ü  Em diálogo com ele, Jesus apresenta-lhe o 
seguimento radical como a resposta que, no 
seu coração procurava.  



Escutamos a Palavra de Deus 

Em silêncio, cada um lê Mt 19,16-30 e consulta as 
notas da nossa Bíblia.  

 

Respondemos a estas perguntas:  

ü  Que procura o jovem ao aproximar-se de Jesus? 

ü  Jesus convida-o a quê?  

 



Escutamos a Palavra de Deus 

ü Como reage o jovem ante esta situação?  

 E os discípulos?  

ü  Poderá o ser humano, pelas suas próprias 
forças, chegar a isto?  

ü  Segundo os versículos finais, que encontram 
aqueles que deixaram tudo para seguir a 
Jesus?  



Voltamos à nossa vida 

ü  Hoje, Jesus também se apresenta diante de nós 
que, em grupo, nos interrogamos sobre como 
podemos segui-lo melhor nesta sociedade que 
tanta importância dá à riqueza.  

ü  Faz-nos a mesma pergunta que fez àquele jovem 
rico e bom: “Se queres ...” 

ü  Se queremos ser cristãos, temos que nos pôr a 
caminho sem outra bagagem que não seja o 
Evangelho, sem outra riqueza que não seja Jesus.  



Voltamos à nossa vida 

ü Quais são as "riquezas" que verdadeiramente 
nos impedem de ser discípulos?  

Que nos pediria Jesus relativamente a elas?  

ü À luz deste texto, que pediria Ele à nossa Igreja, 
à nossa paróquia, ao nosso grupo?  



Oramos  

Pai-nosso... 



Até dia p’rá semana... sDq 


