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1º Dom do Tempo Comum - Mt  9,36-10,8 
 

" Nós somos o povo e o rebanho do Senhor" (Sl  100[99]),3c) 
      

 Estamos retomando o " Tempo Comum", neste segundo periodo, somos chamados a 
Vivência do Reino de Deus e a sermos sinais deste Reino no meio da sociedade e do mundo. 
        O Evangelista Mateus no seu segundo livrinho " A Dinâmica do Reino" (Mt 8,1-10,41), nos 
fala da missão da comunidade dos " discípulos de Jesus", o " Novo Povo de Deus", na qual o 
Senhor nos reuniu pelo seu Amor Misericordioso. 
    Assim como outrora Deus escolheu o povo de Israel para ser, aquele povo na qual Ele faria a 
sua Aliança e mostraria a todos o seu amor e misericórdia pela humanidade, ao saborear a 
liberdade após a escravidão no Egito (Ex 19,2-6). 
     Jesus olha para as multidões, que estão abandonadas pelas autoridades políticas da Galileia, 
Jerusalém, Roma, "como ovelhas sem pastor" (Mt 9,36;Mc 6,34). Na qual as autoridades 
estavam mais interessados nas suas riquezas e manter os seus privilégios, seus luxos, " Deitam 
em cama de marfim, se esparramam nos sofás, bebem canecões de vinho, usam perfumes caros, 
comem cordeiros do rebanho"(Am 6,4-6) e " praticam o mal o príncipe exige, o juiz se deixa 
comprar, o grande mostra a sua ambição. E assim distorcem tudo" (Mq 7,3) e deixam o povo a 
própria sorte e desiludido, caminhando para a ruína enquanto ficam " cada vez mais ricos, a custa 
dos pobres cada vez mais pobres" (DP nº 1264). 
     Jesus ao ver a miséria do povo, nos recorda "Eu vi a miséria do meu povo.Ouvi os seus 
clamores, conheço seu sofrimento e desci para libertá-lo" (Ex 3,8). 
       Jesus Ele está atento às necessidades das pessoas como vemos na sua caminhada da 
Galileia a Jerusalém. Olha compadecido o paralítico de Cafarnaum, os cegos de Jericó, a 
velhinha encurvada pela doença, e suas estranhas se comovem. Não é capaz de passar ao largo 
sem fazer algo para aliviar o seu sofrimento e a sua dor. 
         A maior preocupação dele sempre foi às multidões que estavam abandonadas a própria 
sorte pelos governantes e jogadas na fome, pobreza, miséria. 
      Jesus no seu amor pelo povo sofrido foi ao extremo de dar a sua vida e continua nos amando, 
Ele é o líder comunitário verdadeiro. Ele convida discípulos  para auxilia-lo e continuar a sua 
missão, a sua obra por todos os tempos. Quando trabalhamos sozinho é mais penoso, a Igreja é 
comunitária, quando trabalhamos juntos, o trabalho é melhor, mais leve. O novo Povo de Deus 
que surge através de Jesus é um povo movido pela compaixão e pela solidariedade para com as 
outras pessoas principalmente pelos que sofrem. 
    E Jesus não escolhe os melhores da sociedade, mas ser discípulos de Jesus é crescer nele, 
por Ele e para Ele. 
    Ele escolhe o pequeno núcleo que irá seguir a sua missão pelo mundo (Mt 28,19), após irem 
as ovelhas dispersas da casa de Israel. Ao mandar resgatar as ovelhas desgarradas é ir ao seu 
encontro, Ele manda reconstruir, construir. Construir não é destruir a sua identidade cultural. 
     Será que nos respeitamos, ou melhor, devolvemos ao povo a multidão popular (índios, negros, 
jovens...) sua identidade? Damos lhes representantes conforme as feições próprias deles? 
      Como comunidades devemos saír e ir ao encontro dos sofredores e excluídos, lhes levar a 
Boa Noticia e curar as suas feridas, enxugar as suas lágrimas e fazer com que recuperem a sua 
auto estima, para que sintam em suas vidas a Beleza e a Alegria do Evangelho. 
      "Deus e Jesus quiseram a ajuda de um povo. O Reino de Deus não pode ser realizado sem o 
povo, ainda que fraco e até inconfiável (vede caso Judas Iscariotes). O paternalismo pastoral ( 
fazer para, mas não com...) é condenável. 
  O povo deve participar ativamente, pelo anúncio e pela ação transformadora, da realização do 
Reino de Deus" (Johan Konings) 
                  
Veja o que é  O REINO DE DEUS – JOSÉ ANTONIO PAGOLA 
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