
XXVI TC «Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo…» Ano A 

Ter um rumo certo! Definir o percurso sem hesitar! Traçar objetivos concretos!  

Ser coerente nas palavras e nas obras! Procurar o Senhor na justiça e na edificação do bem! 

Mostrar arrependimento pela nossa inércia perante o mal!  

Servir a humanidade e agradar, em tudo, ao Pai! 

Fazemos o mal sempre que nos afastamos do bem! 

Quando aceitamos com naturalidade a fome mundial  

e somos incapazes de aquecer o pão que sobrou do dia anterior! 

Mas, O Senhor Bom Deus não recorda as nossas faltas, nem os nossos pecados. 

Quer-nos imensamente e acolhe-nos com clemência e bondade! 

Lembra-nos que o Seu Amado Filho veio a este mundo na condição de Servo e tornou-se semelhante a nós. 

Obedeceu ao Pai em tudo, até à morte e, como nos diz S. Paulo, «…morte de cruz», 

para que a humanidade encontre Deus e converta, definitivamente, o seu coração à Boa Nova! 

Hoje, a liturgia do 26º domingo do Tempo Comum, do Ano A,  

indica-nos o caminho do arrependimento, ensina-nos a acreditar na Justiça Divina  

e mostra-nos a caridade, o Amor profundo que O Pai tem por cada um de nós! 

O Bom Pastor com uma parábola sobre um pai e dois filhos inquieta-nos:  

«Qual dos dois fez a vontade ao pai?». 

Nesta questão podemos edificar toda a nossa Vida Cristã! 

A conclusão arrasta-nos, novamente, para o Trabalho na Vinha!  

Aquele que FAZ a vontade do Pai terá «o reino de Deus».  

É preciso fazer… não basta dizer: “Sim!”! 

Filho dO Bom Pai, 

sempre que o cansaço, a frieza, o desencanto, a preguiça e o desamor vierem ao nosso encontro,  

olhemos para Jesus e encontraremos o consolo da caridade mais forte que o mundo albergou! 

Jesus era O Mestre das Palavras. 

MAS, só conseguiu imprimir o Amor no coração da humanidade, ao cumprir a vontade do Pai! 

Queremos salvar a nossa vida?  

Muitas vezes, a vontade será escassa ou nenhuma! 

De joelhos, perante Deus, façamos um exame de consciência!  

Estamos arrependidos: 

dos pensamentos bons que deixamos de criar… 

das palavras que dissemos e não cumprimos…  

dos atos de caridade que nos esquecemos… 

das omissões que matam tudo em que acreditamos! 

Agora, profundamente arrependidos…  

Vamos trabalhar na Igreja do Cristo!  

É preciso ser forte! É urgente cumprir o Baptismo!  

É preciso SER Filho do Pai! 

Vamos agradar ao Nosso Senhor, O único Deus Justo e Misericordioso. 

  


