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XXIV Domingo do Tempo Comum 

PERDOAR: QUANTAS VEZES? 
 

Na Liturgia da Palavra deste domingo, encontramo-nos de novo com São 
Pedro. Aliás, ele está muito presente no evangelho de Mateus. Hoje ele faz uma 
pergunta sobre o perdão: "Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas 
vezes lhe devo perdoar? Até sete vezes (Mt 18,21)"?  

 
É uma pergunta que tem, até, cabimento. Se vou sempre perdoando, e a 

pessoa vai sempre pecando de novo, parece que ela não pretende corrigir-se. E 
uma reincidência teimosa, que acaba prejudicando a própria comunidade. Trata-se 
de alguém que não leva muito a sério seu próprio pedido de perdão. Porém Jesus 
não está ponderando essa fraqueza do homem que errou.  

 
E, se Pedro, falando em perdoar sete vezes -"sete" é um número de 

plenitude - já está achando que está sendo muito generoso, Jesus vai muito além: 
"Eu não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete vezes" (v 21 ). O que quer 
dizer perdoar sempre.  



 
É a lei do Evangelho. O perdão! Talvez o aspecto mais difícil da caridade. Há 

muito cristão - será mesmo cristão? - que não sabe perdoar. Apesar de rezar 
todos os dias "Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido". E é bom lembrar que o perdão, dado com sinceridade, ajuda o 
irmão a se corrigir. Sobretudo se, de maneira oportuna, houver um diálogo com 
ele, mostrando-lhe como está errado. Aí entra toda a pedagogia das mães, que 
perdoam as faltas de seus filhos - elas perdoam mesmo "setenta vezes sete 
vezes" -e pouco a pouco os vão educando para que se corrijam. Quem não recebe 
o perdão, é levado ao desânimo e até ao desespero.  

 
O diálogo com Pedro sobre o perdão a alguém que nos ofendeu, sugere - 

pelo menos na redação de Mateus - uma preciosa parábola que já tem em vista o 
pecado contra Deus, tantas vezes lembrado nas parábolas na figura de um rei. 
Jesus diz que o Reino dos céus é semelhante a um rei que quis acertar as contas 
com seus funcionários. Encontrou um que lhe devia uma quantia absurda: dez mil 
talentos! Para se ter uma idéia disso, convém lembrar que dez mil talentos 
correspondiam a sessenta milhões de denários, sendo que o denário era o que 
ganhava como diária um trabalhador comum. Essa quantia, ouvida pelo povo, 
sugeria algo de incalculável. Nunca ninguém tinha visto isso! Jesus quis mesmo 
insistir no tamanho da dívida, já insinuando a gravidade de um pecado contra 
Deus. Na parábola, o rei, informado do tamanho da dívida - que faz supor tratar - 
se de um funcionário graduado, provavelmente envolvido em negócios desonestos 
- mandou que o vendessem a ele, à mulher e aos filhos, e a todos os seus bens, 
até que pagasse tudo. Fatos assim aconteciam naquele tempo, como se pode ver 
no caso da pobre viúva que foi pedir socorro ao profeta Eliseu, porque aparecera 
um credor de seu finado marido, exigindo que ela lhe entregasse seus dois filhos 
para fazê-Ios escravos (2 Rs 4,1 ss).  



 
O funcionário, ao ouvir essa ordem do rei, caiu-Ihe aos pés, suplicando em 

altas vozes: "Tem paciência comigo, e tudo te pagarei". E o rei se comoveu. 
Perdoou-lhe toda a dívida. E ele partiu satisfeito (Cfr Mt 18,23-27).  

 
Mas aconteceu que, ao sair da presença do rei, o funcionário se encontrou 

com um seu companheiro que lhe devia cem denários. E foi logo exigindo: "Paga-
me o que me deves". Caindo-lhe aos pés, o companheiro suplicava 
angustiosamente: "Tem paciência comigo, e tudo te pagarei". Ele, porém, não quis 
saber de nada. Mandou pô-Io na cadeia até que pagasse toda a dívida. 
Naturalmente o rei veio a saber. E voltou atrás no seu perdão. Apesar do 
provérbio "palavra de rei não volta atrás", o caso era tão revoltante, que saía fora 
de todas as normas de conveniência. Reprovando com veemência o funcionário, 
entregou-o nas mãos do carrasco, até que pagasse tudo o que devia (cfr. Ibid., 
28-34).  

 
E vem o final da parábola, já transpondo-a para o juízo de Deus. Disse Jesus: 

É assim que o meu Pai do céu vos tratará, se cada um não perdoar a seu irmão de 
todo o coração" (Ibid., 35).  



 
Não sem razão Jesus ensinou a rezar: "Perdoai-nos ...como nós perdoamos". 

Evidentemente o julgamento de Deus não segue o estilo do rei da parábola. Mas, 
de qualquer maneira, fica a grande lição: Não merece o perdão de Deus aquele 
que não souber perdoar a seu irmão. Sobretudo olhando para a Imensa 
desproporção entre uma ofensa que alguém nos possa fazer, e o pecado que 
cometemos contra a majestade e a bondade de Deus.   

 
Leituras do XXIV Domingo do Tempo Comum - Ano A:   
1 a) Eclo 27 ,33-28, 9  
2a) Rom 14, 7 -9  
3a) Mt 18,21-35  

 
 
 
 
 
 
 



EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES PE. ADROALDO PALAORO SJ 
REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 
XXIV Domingo do Tempo Comum 

O PERDÃO ATREVIDO E CRIATIVO 
 “Senhor, quantas vezes devo perdoar...?” (Mt 18,21) 

 Pouca gente, mesmo entre cristãos, compreende o sentido profundo do perdão. A maioria 
pensa que é forma de anistia do sentimento, esquecimento, ato interno capaz de compreender 
o ofensor e desculpá-lo no fundo do coração misericordioso; para uns o perdão significa 
passar por cima de um erro ou violência; para outros, o perdão é próprio das pessoas 
frágeis... 

 
De fato, o perdão não se encaixa confortavelmente dentro dos padrões naturais do 
comportamento humano. Ele não nasce espontâneo dentro do coração do ser humano. A 
capacidade de perdoar a si mesmo ou aos outros é a marca registrada de uma personalidade 
madura. Representa considerável avanço em relação ao mais primitivo desejo de vingança, 
retaliação e revide. 

O perdão ataca, com todo vigor, aquilo que parece ser uma lei de nossa história. Isso porque 

http://centroloyola.org.br/revista/outras-palavras/espiritualidade/1146-o-perdao-atrevido-e-criativo


a lógica que regula as relações inter-humanas é regida pela lei do mais forte, ou, no melhor 
dos casos, pela lei da reciprocidade, da equivalência, como norma de justiça. 

 
No perdão, assume-se uma atitude que não contabiliza mesquinhamente o que se fez; deve-se 
ter um gesto inovador, um gesto criativo. Caso contrário, fica-se prisioneiro da lógica repetitiva 
da violência. Perdoar é ir além do princípio de retaliação. Por isso é uma atitude 
atrevida e ousada. 

 
O perdão representa a inovação: cria espaço onde já não impera mais a lógica da norma 
judiciária. Perdão não é esquecimento do passado, é o risco de um outro futuro que não 
aquele imposto pelo passado ou pela memória ferida. É convite à imaginação. É preciso 
aventurar-se no encontro com o outro. 

 
Quem perdoa sabe estar correndo um risco, abandonando o ajuste de contas pela força ou 
então renunciando à força do direito. Mas sabe também que, sem esse risco, a história não 
terá nenhum futuro e a violência irá se repetindo indefinidamente. 
  



Sabemos que a violência não tem regra em si mesma, é pura repetição. Já o perdão quebra a 
lógica do “olho por olho, dente por dente” e cancela o movimento repetitivo da violência. 
Quem perdoa sai fora desse jogo, arriscando a própria vida. O perdão quebra a cadeia lógica 
própria das  relações humanas, submetidas ao sistema de equivalência da justiça (cf. Mt. 5,38-
42). 

 
O seguidor de Jesus, ao entrar em sintonia com o Deus fonte do perdão, ultrapassa toda 
imposição da justiça legal e abre espaço a uma nova relação com o outro. Assim, o perdão, 
transformando as relações humanas, possui a capacidade para revelar o rosto original de 
Deus. 

 
O perdão é um ato não-humano, parece mesmo ser um ato puramente divino. Joan Chittester 
chama o perdão “ o mais divino dos atributos divinos”. “Perdoar - ela afirma -é ser como 
Deus”. Mas este ato divino nos é revelado que ele está ao nosso alcance, porque Deus nos 
convida a ele. O perdão é divino porque, para o ser humano, ele é verdadeiramente divino em 
seus efeitos e em seu próprio processo. 

 Por isso, Jesus insiste fortemente sobre o perdão, porque este é uma necessidade vital 



quando a vida foi ferida. Como presença visível do perdão, Jesus se dirige a cada um com a 
força da torrente que jorra para a vida eterna e quer conduzir a todos para aquela Fonte de 
comunhão que o Pai deseja, a fim de que toda a vida esteja exposta ao Seu Amor. 
Perdão é, em última análise, uma forma de amor, um amor que acolhe o outro na sua 
fragilidade. Vai ao encontro do causador da ofensa com uma compaixão que brota de uma 
consciência das próprias limitações, abrindo um novo tempo, sem o veneno do ressentimento 
e da amargura. 

 
O perdão é superlativo do amor. Reinhold Niebuh descreveu o perdão como a “forma final do 
amor”. Perdão é amor que reconstrói o passado. Só quem doa amor ao ofensor dá-lhe as 
condições profundas de contrição, compunção, compaixão e arrependimento, as quatro vias 
através das quais o ser humano pode renascer de si mesmo e das trevas, trocando a morte 
pela vida. 

 
Por ser o gesto mais difícil e elevado, o perdão é a única forma de permitir ao ofensor a 
entrada de amor no seu coração. Qualquer forma de cobrança, punição e vingança reforça a 
crueldade do ofensor e, de certa forma, vai fazê-lo sentir-se justificado. Por isso, a 
originalidade do cristianismo está na descoberta da grandeza do ser humano, no exercício da 
única força capaz de mudar o mundo: o amor real. Não há revolução maior. 

 
O perdão, então, restitua as pessoas na grande corrente da vida; busca restabelecer um 
vínculo positivo entre vidas feridas, vidas que se ferem e a vida que as rodeia. O perdão é 



uma experiência forte que reconecta com a vida; ele quer abrir uma porta à vida, em um 
muro fechado de dores, de sentimentos feridos, de auto agressividade. O perdão busca 
estabelecer uma aposta pela vida. É um ato de realismo, em profundidade e a longo prazo. 

 
Podemos falar, então, que o perdão ativo é terapêutico pois desencadeia um processo de 
conversão, mobiliza todas as dimensões da pessoa, reestrutura o universo relacional e abre a 
interioridade à alteridade.  O perdão reconstrutor, libera em nós as melhores possibilidades, 
riquezas escondidas, capacidades, intuições... e nos faz descobrir em nós, nossa verdade mais 
verdadeira de pessoas amadas, únicas, sagradas, responsáveis... É ele que “cava” no nosso 
coração o espaço amplo e profundo para desvelar nossa própria interioridade. 

  
A força criativa do perdão põe em movimento os grandes dinamismos da vida; debaixo do 
modo paralisado e petrificado de viver, existe uma possibilidade de vida nova nunca ativada.  
Por isso, o perdão é expansivo, ele abre um novo futuro e desata ricas possibilidades latentes 
em cada um. Ele não se limita ao erro, mas impulsiona cada um a ir além de si mesmo; ele 
destrava a vida, potencia o dinamismo do “mais” e o coloca em movimento em direção a um 
amplo horizonte de sentido. É gesto gratuito e positivo de encontro, de acolhida, de 
cordialidade, que se torna hábito de vida: até “setenta vezes sete”. 

 
O perdão é aquele que melhor revela a natureza do Deus Pai e Mãe de infinita bondade. É a 
que revela igualmente o lado mais luminoso da natureza humana. Por isso é a que mais 



humaniza as relações entre as pessoas. Não apenas afetivo, mas efetivo. Não apenas implica 
mudança na disposição da pessoa que perdoa, mas leva também a modificar a situação da 
pessoa perdoada. O perdão liberta as pessoas para poderem cuidar de outras questões 
importantes na vida; é uma obra de amor para com o outro e para consigo mesmo. 

 
O ser humano é quebradiço por dentro e por fora. Mas o perdão o redime, depositando nele 
algo que é maior que sua fragilidade. Trata-se de um dinamismo que o ressuscita, o vivifica e 
o resgata. O que era sucata, torna-se material para a construção do ser humano novo; o que 
era motivo de vergonha, agora é impulso confiante e esperançoso; o que era sinal de morte, 
agora ressurge para uma vida nova. A novidade interior se dinamiza para fora e configura, por 
sua vez, a modalidade do comportamento diante dos outros. 

 
Em última análise, o perdão é um ato de fé na bondade fundamental do ser humano. 
  
Na oração: O caminho para a libertação, a conversão e a reconciliação conduz a uma nova 
identidade. Esta se revelará e será experimentada no “colóquio de misericórdia”, com os olhos 
fixos no Crucificado: que fiz? que faço? que farei por Cristo? 
  
- Fazer “memória” dos momentos em que você experimentou a força criativa do perdão do 
outro, ou foi presença por onde fluiu o verdadeiro perdão. 
 
 Texto bíblico:  Mt 18,21-35 

  
 



FAÇA PARTE DOS MEUS AMIGOS NOS FACE: 
1. JUNTOS COM O PE. LUCAS: https://www.facebook.com/groups/298318803871674/ 
2. PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA - VIDA, OBRAS: 77 LIVROS E 58 DISCOS E 188 DVDS 
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/ 
3. VIAGENS E PEREGRINAÇÕES, O MUNDO EM MINHAS MÃOS 
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/ 
4. CRISTO BATE À SUA PORTA 
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/ 
5. "ORAÇÕES, PENSAMENTOS, MENSAGENS E VÍDEOS" - PE LUCAS  
https://www0. .facebook.com/groups/115057472439497/ 
6. HOMILIAS DIÁRIAS - O AMANHECER DO EVANGELHO 
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/ 
7. JESUS CRISTO, VIDA PÚBLICA A PARTIR DOS 30 ANOS 
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/ 
8. Padre Lucas Peregrinações 
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/… 
9. CURSO DE RELIGIÃO PARA ADULTOS 
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/ 
10. CRUZEIRO, O XODÓ DE MINAS  
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/ 
11. História do Time do cruzeiro em Música e Vídeo 
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/ 
13. Curso De Inglês Com O Pe. Lucas - Fale Fácil Inglês 
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Luc…/ 

 
AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 

 

Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 
Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos cristãos 
católicos e protestantes preciosas homilias diárias e sugestões litúrgicas, tratando dos mais 
diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias dominicais, Teologia Popular, os artigos 
sobre catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, desde as 
obras dos primeiros cristãos até reflexões sobre os problemas atuais de nossa sociedade. 
Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 reiais 
mensais)o que tem limitado muitíssimo nossas ações que só tem o objetivo de oferecer um serviço 
de alta qualidade, gratuitamente.  
Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para que 
possamos atender a você e a outros leitores da melhor forma possível, utilize as informações 
abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, para que 
possamos lhe enviar uma pequena lembrança de agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. Aos domingos 

rezamos missa por todos que colaboram com nossa obra de Evangelização. Se cada um que visita 

esta página doar apenas R$-50,00 por mês já daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente 

nem todos pensam assim... Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada... 

https://www.facebook.com/groups/298318803871674/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
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PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA 

CONTINUARMOS O TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA AJUDA!  

 

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 

FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

        

     DIREÇAO ESPIRITUAL  

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  

CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  

TEL (31)34260069 - 34269913  

EMAIL: padrelucas@terra.com.br  

SITE: www.padrelucas.com.br  

SITE: www.pelucas.com.br  

 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158   
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