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11º Domingo do Evangelho de São Mateus 

1 – Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, Amém 

2 – Reverendos padres 

3 - Queridos em Jesus Cristo. 

 Para nós, cristãos, o Santo Evangelho é o livro da vida, a base essencial de nossa 

fé em Deus, e nele nos orientamos para nossa vida terrena, para nossa caminhada rumo 

ao Reino dos Céus. 

 O Santo Evangelho, como palavra de vida, nos transmite, invisivelmente, a graça, a 

bênção e a santificação. 

 Deste mesmo Evangelho recebemos forças, compreensão e consciência espiritual 

em nossa jornada para o Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas. 

 Por isso a Igreja, mãe de todos os fiéis, estruturou a leitura diária de um trecho do 

Evangelho, para nele meditarmos e nos alimentarmos espiritualmente de seu conteúdo, 

seus ensinamentos e orientações. 

 Hoje, neste décimo primeiro domingo após Pentecostes, o que a Igreja deseja 

transmitir a seus filhos com o trecho do Evangelho de São Mateus que foi lido nesta Santa 

Missa? 

 Nele encontramos a lição do perdão: “Perdoai as nossas dívidas, assim como nós 

perdoamos aos nossos devedores.” 

 Encontramos a parábola da misericórdia divina, a misericórdia que devemos ter 

para com nossos irmãos na terra. 

 Esta é uma parábola dirigida pelo Senhor a nós, tocando pontos sensíveis de 

nossas vidas, em a relação com nossos semelhantes e com todas as pessoas com as 

quais convivemos neste mundo. 

 Nesta parábola o rei, o senhor daqueles dois servos, é o próprio Deus, o único com 

poder de perdoar os pecados, como é entendido no Antigo Testamento, e o Reino tem 

como base a verdadeira justiça, e para se entrar nele há exigências e princípios pelos 

quais Deus julga seus servos segundo seus atos. 

 A justiça de Deus e suas bases, são diferentes dos critérios humanos, pois esta 

justiça é baseada no amor, como vemos nas palavras do Salmista, quando diz: 

 “Pela tua justiça, Senhor, responde-me. Não entres em juízo com o teu servo.” 

 Isso significa que o senhor responde com sua misericórdia e amor. 

 Segundo a justiça humana, no julgamento do servo que devia dez mil talentos a 

seu senhor, a ordem inicial do rei foi que fossem vendidos ele, sua mulher, filhos e todos 

os seus bens para pagamento da dívida, pois tratava-se de um valor alto. 
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 Devemos nos lembrar, com isso, de que os juízos do Senhor estão muito distantes 

da nossa justiça, como lemos no livro do santo Profeta Isaías: 

 “Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos 

mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os 

vossos pensamentos.” 

 A justiça de Deus está distante da nossa, como estão distantes a misericórdia do 

julgamento, o amor do egoísmo, e o perdão da vingança depois este grande perdão para 

este servo.. 

 E qual foi a atitude do servo perdoado por seu senhor em relação a seu servo 

companheiro? 

 Ele, infelizmente, foi extremamente cruel e injusto, e não usou do amor e 

misericórdia com que havia sido tratado por seu Mestre, como narra o Evangelho. 

 Vemos, então, duas atitudes distintas: 

 Primeiramente de Deus, o Senhor, baseada no perdão e no amor para com os 

seres humanos. 

 A segunda, do servo perdoado para com seu companheiro devedor, claramente 

expressa em suas duras palavras dirigidas a ele, com maldade, falta de perdão e de 

justiça em relação ao próximo. 

 Queridos em Cristo, 

 Vimos nesta parábola que o Senhor Jesus condenou o servo mau, sem 

misericórdia, que não foi condenado por Deus por ter diante dele uma enorme dívida, mas 

sim por não ter perdoado a seu próximo que tinha, para com ele, uma pequena dívida. 

 Aqui o pecado, na visão do próprio Deus, é a falta de amor e de perdão. 

 O pecado é não tratar nosso semelhante como somos tratados por Deus, como 

ensinou Jesus ao dizer em outra passagem do Evangelho: “Sede misericordiosos como 

vosso Pai é misericordioso”. 

 Na Oração Dominical, o Pai Nosso, Jesus nos ensinou a sempre pedir a Deus: 

“Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.” 

 E na Cruz o Senhor se tornou ele mesmo o exemplo maior de perdão e amor, ao 

dizer: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” 

 Concluímos, pois, que perdoar é a condição para ser perdoado, e sinal de que 

estamos imitando nosso Mestre Jesus Cristo. 

 Deus abomina o pecado, mas ama o pecador e o perdoa. 

 Jesus não baseia o perdão em leis ou algum tipo de troca, mas na misericórdia, 

segundo o amor construtivo. 
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 O pecado em si é condenado por Deus mas o pecador é digno de amor e 

misericórdia. 

 Foi o que o apóstolo Paulo ensinou ao dizer: “Irmãos, se alguém for surpreendido 

em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão.” 

Logo, a razão para tal atitude é a cura e não a vingança, por isso rejeitamos todo 

pecado, mas devemos amar a quem erra. 

 

Finalmente, 

 

O Senhor Jesus ensina que a maneira como tratamos nosso semelhante, servo 

como nós, determina nossa relação com Deus, pois ele é nosso irmão e companheiro que 

vivemos e servimos juntos, por isso merece o mesmo amor que cada um de nós recebe 

de Deus, seu Senhor. 

Nós, como seres humanos, não temos o direito de julgar e condenar os outros, pois 

só o Senhor pode julgar, e não uns aos outros. 

É o que ensina o Salmista ao dizer: “Como está escrito: Não há justo, nem um 

sequer. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram sem valor.”  

O perdão é relação de amor, é a luz que nos vem do Sol da Justiça, nosso 

Salvador, Jesus Cristo, e assim devemos nos ligar uns aos outros para recebermos e 

darmos o perdão. 

Queridos,  

Sem o perdão não se pode estar realmente unido ao outro, pois o perdão é que liga 

a nós, fiéis, uns aos outros. E todos com o Pai Celeste, ao qual aprendemos de Jesus 

Cristo a invocar de coração, dizendo: 

“Pai nosso que estais nos céus; santificado seja o vosso Nome; venha a nós o 

vosso Reino; seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de 

cada dia nos dai hoje.  

Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido (duas vezes).  

E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 

Que Deus abençoe a todos. 

 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Catedral Ortodoxa, 04/09/2016 


