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1) Oração 
 
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom 
caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao 
cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Mt 11, 28-30) 
 
Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, vós todos que 
estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e 
recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis 
o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. 
 



 
3) Reflexão 
 
* O evangelho de hoje tem apenas três versículos (Mt 11,28-30) que fazem 
parte de uma pequena unidade literária, uma das mais bonitas, na qual Jesus 
agradece ao Pai por ele revelar a sabedoria do Reino aos pequenos e por 
escondê-la aos doutores e entendidos (Mt 11,25-30). No breve comentário 
que segue incluiremos toda a pequena unidade literária. 

    
* Mateus 11,25-26: Só os pequenos entendem e aceitam a Boa Nova do 
Reino. Jesus faz uma prece: "Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos 
pequenos”. Os sábios, os doutores daquela época, tinham criado um sistema 
de leis que eles impunham ao povo em nome de Deus (Mt 23,3-4).  

 
Eles achavam que Deus exigia do povo estas observâncias. Mas a lei do amor, 
trazida por Jesus, dizia o contrário. O que importa para salvar-nos, não é o 
que nós fazemos para Deus, mas sim o que Deus, no seu grande amor, faz 
por nós! Deus quer misericórdia e não sacrifício (Mt 9,13). O povo pequeno e 
pobre entendia esta fala de Jesus e ficava alegre. Os sábios diziam que Jesus 
estava errado. Eles não podiam entender tal ensinamento. Sim, Pai, assim foi 



do teu agrado! É do agrado do Pai que os pequenos entendam a mensagem 
do Reino e que os sábios e entendidos não o entendam! Se eles quiserem 
entendê-lo deverão fazer-se alunos dos pequenos! Este modo de pensar e 
ensinar subverte a convivência e incomoda. 

 
* Mateus 11,27: A origem da nova Lei: o Filho conhece o Pai. Aquilo que o Pai 
nos tem a dizer, Ele o entregou a Jesus, e Jesus o revela aos pequenos, 
porque estes se abrem para a sua mensagem. Jesus, o Filho, conhece o Pai. 
Ele sabe o que o Pai nos queria comunicar quando, séculos atrás, entregou 
sua Lei a Moisés. Hoje também, Jesus está ensinando muita coisa aos pobres 
e pequenos e, através deles, à toda a sua Igreja. 

 
* Mateus 11,28-30: O convite de Jesus que vale até hoje. Jesus convida a 
todos que estão cansados para vir até ele, e lhes promete descanso. Nós, das 
comunidades de hoje, deveríamos ser a continuação deste mesmo convite que 
Jesus dirigia ao povo cansado e oprimido debaixo do peso das observâncias 
exigidas pelas leis de pureza. Ele dizia: “Aprendam de mim que sou manso e 
humilde de coração”. Muitas vezes, esta frase foi manipulada para pedir ao 
povo submissão, mansidão e passividade. O que Jesus quer dizer é o 
contrário. Ele pede que o povo deixe de lado “os sábios e entendidos”, os 
professores de religião da época, e comece a aprender dele, de Jesus, um 
camponês do interior da Galiléia, sem instrução superior, que se diz "manso e 
humilde de coração". Jesus não faz como os escribas que se exaltam de sua 
ciência, mas é como o povo que vive humilhado e explorado. Jesus, o novo 
mestre, sabia por experiência o que se passava no coração do povo e o que o 
povo sofria. Ele o viveu e conheceu de perto durante os trinta anos em 
Nazaré. 



 
* O jeito de Jesus praticar o que ensinou no Sermão da Missão. Uma paixão se 
revela no jeito de Jesus anunciar a Boa Nova do Reino. Paixão pelo Pai e pelo 
povo pobre e abandonado da sua terra. Onde encontrava gente para escutá-
lo, Jesus transmitia a Boa Nova. Em qualquer lugar. Nas sinagogas durante a 
celebração da Palavra (Mt 4,23). Nas casas de amigos (Mt 13,36). Andando 
pelo caminho com os discípulos (Mt 12,1-8). Ao longo do mar, à beira da 
praia, sentado num barco (Mt 13,1-3). Na montanha, de onde proclamou as 
bem-aventuranças (Mt 5,1). Nas praças das aldeias e cidades, onde o povo 
carregava seus doentes (Mt 14,34-36). Mesmo no Templo de Jerusalém, 
durante as romarias (Mt 26,55)! Em Jesus, tudo é revelação daquilo que o 
animava por dentro! Ele não só anunciava a Boa Nova do Reino. Ele mesmo 
era e continua sendo uma amostra viva do Reino. Nele aparece aquilo que 
acontece quando um ser humano deixa Deus reinar e tomar conta de sua 
vida. O evangelho de hoje revela a ternura com que Jesus acolhia os 
pequenos. Ele queria que eles encontrassem descanso e paz. Por causa desta 
sua opção pelos pequenos e excluídos, Jesus foi criticado e perseguido. Sofreu 
muito! O mesmo acontece hoje. Quando uma comunidade se abre e procura 
ser um lugar de acolhida e consolo, de descanso e paz também para os 
pequenos e excluídos de hoje que os estrangeiros e imigrantes, muitas 
pessoas reclamam e criticam.  
 

 
4) Para um confronto pessoal 



 
1. Você já experimentou alguma vez o descanse que Jesus prometeu? 

 
2. Como as palavras de Jesus podem ajudar a nossa comunidade a ser um 
lugar de descanso para as nossas vidas? 

 
5) Oração final 
 
Em ti está a fonte da vida e à tua luz vemos a luz. Concede sempre a tua 
graça a quem te conhece, e a tua justiça aos retos de coração. (Sl 35) 

 
 
 
 
 


