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Sábado da 13ª Semana do Tempo Comum  

  
1) Oração  
  
Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não 
sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da 
vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.  

  
2) Leitura do Evangelho (Mt 9, 14-17)  
  
Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram:   

- Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do 
senhor não jejuam? Jesus respondeu: - Vocês acham que os convidados de 
um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que 
não! Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles; então 
sim eles vão jejuar!- Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar 
uma roupa velha; pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, 
aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém 
fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. 



Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem 
nem os odres nem o vinho.  

 
 
3) Reflexão  
* Mateus 9,14: A pergunta dos discípulos de João em torno da prática do 
jejum O jejum é um costume muito antigo, praticado por quase todas as 
religiões. O próprio Jesus o praticou durante quarenta dias (Mt 4,2). Mas ele 
não insiste com os discípulos para que façam o mesmo. Deixa a eles a 
liberdade. Por isso, os discípulos de João Batista e dos fariseus, que eram 
obrigados a jejuar, querem saber porque Jesus não insiste no jejum: "Nós e 
os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum?"  

   
* Mateus 9,15: A resposta de Jesus  
Jesus responde com uma comparação em forma de pergunta: “Vocês acham 
que os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com 
eles?” Jesus associa o jejum com luto, e ele se considera o noivo. Enquanto o 
noivo está com os amigos do noivo, isto é, durante a festa do casamento, 
estes não precisam jejuar. Durante o tempo em que ele, Jesus, estiver com os 
discípulos, é festa de casamento. Não precisam nem podem jejuar. Um dia, 
porém, o noivo vai ser tirado. Será um dia de luto. Aí, se quiserem,poderão 
jejuar. Jesus alude à sua morte. Sabe e sente que, se ele continuar neste 
caminho de liberdade, as autoridades vão querer matá-lo.  
* Mateus 9,16-17: Vinho novo em odre novo!  
Nestes dois versículos, o evangelho de Mateus traz duas sentenças soltas de 
Jesus sobre o remendo novo em pano velho e sobre o vinho novo em odre 
novo. Estas palavras jogam uma luz sobre as discussões e conflitos de Jesus 
com as autoridades religiosas da época. Não se coloca remendo de pano novo 



em roupa velha. Na hora de lavar, o remendo novo repuxa o vestido velho e o 
estraga mais ainda. Ninguém coloca vinho novo em odre velho porque o vinho 
novo pela fermentação faz estourar o odre velho. Vinho novo em odre novo! A 
religião defendida pelas autoridades religiosas era como roupa velha, como 
odre velho. Tanto os discípulos de João como os fariseus, os dois procuravam 
renovar a religião. Na realidade, porém, faziam apenas remendos e, por isso, 
corriam o perigo de comprometer e estragar tanto a novidade deles como os 
costumes antigos. Não se deve querer combinar o novo que Jesus trouxe com 
os costumes antigos. Ou um, ou outro! O vinho novo que Jesus trouxe faz 
estourar o odre velho. Tem que saber separar as coisas.  

 
Muito provavelmente, Mateus traz estas palavras de Jesus para orientar as 
comunidades dos anos 80. Havia um grupo de judeu-cristãos que queriam 
reduzir a novidade de Jesus ao tamanho do judaísmo de antes da vinda de 
Jesus. Jesus não é contra o que é “velho”. O que Ele não quer é que o velho 
não se imponha ao novo e, assim o impeça de manifestar-se.  Não se pode 
reler o Vaticano II com mentalidade pré-conciliar, como alguns procuram  
fazer hoje 
 
4) Para um confronto pessoal  
 
1. Quais os conflitos em torno de práticas religiosas que, hoje, trazem 
sofrimento para as pessoas e são motivo de muita discussão e polêmica? Qual 
a imagem de Deus que está por trás de todos estes preconceitos, normas e 
proibições?  
 
2. Como entender a frase de Jesus: “Não colocar remendo de pano novo em 
roupa  
 
5) Oração final  
  
Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar; a paz pra o 
seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. (Sl 84, 9) 

 
 


