
XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 
1.O ano litúrgico está a chegar ao fim.  
O essencial dos textos deste domingo consiste no objectivo último 
do ser cristão, ou seja, em ser salvo e anunciar a todos a salvação. 
Quer no Antigo, quer no Novo Testamento a salvação é o objectivo 
de toda a relação de Deus com os homens. 
A Igreja oferece-nos três textos para a celebração deste domingo. 

• Perante o cativeiro da Babilónia, o Senhor não deixa de enviar 
profetas com a garantia da salvação que está próxima. Os 
cativos da Babilónia regressarão à Jerusalém Prometida 
(primeira leitura). 

• Quando o tempo se cumpriu, Deus enviou ao mundo o seu 
Filho, Jesus Cristo, com a missão de salvar. Dir-lhe-á: “Tu és 
Meu Filho, Eu hoje Te gerei (…),Tu és sacerdote para 
sempre.”(Hb 5,5-6) E todo o sacerdote é mediador da salvação 
dada por Deus (segunda leitura). 

•  Mas a salvação é oferecida a pessoas concretas. Basta que, 
ultrapassadas as dificuldades, aceitem o chamamento do 
Senhor. Foi isto o que aconteceu a Bartimeu. Ele que era 
cego, ficou a ver e foi salvo (Evangelho). 

 
UM HINO DE ALEGRIA 
 
2. No texto de Jeremias, neste domingo, promete-se o regresso a 
Jerusalém. “O Senhor salvou o seu povo.” (Jr 31,7)  
Multiplicam-se depois expressões que se referem à festa pelo 
retorno à Terra Prometida. Vêm das terras do Norte, abrem 
caminhos novos, têm água em abundância, são muitas as razões 
de alegria. É certo que tinham partido com lágrimas nos olhos, mas 
agora regressam no meio de consolações. 
É um verdadeiro hino de alegria pela salvação. 
 
O AUTOR DA SALVAÇÃO 
 
3. A Carta aos Hebreus está dominada pela revelação de Jesus 
Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote. “Escolhido de entre os homens, é 
constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus, 
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.” (Hb 5,1-2) 
Nesta expressão ficam claras três realidades importantes: Jesus 
Cristo, o Verbo de Deus Encarnado; Jesus Cristo entregue para a 
redenção de todo o homem que vem a este mundo; Jesus Cristo, 
Redentor de todo o pecado. Com expressões lindíssimas, Deus fala 



de Jesus dizendo: “Tu és meu Filho, hoje mesmo Te gerei…Tu és 
sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec.”(Hb 5,5-
6) Em última análise, Jesus é o autor da salvação. 
 
O CEGO BARTIMEU 
 
4. Aquele homem, sentado às portas de Jericó quando Jesus 
passava, conseguiu a salvação. 
Repare-se bem nesta história. Um homem que suplica, uns tantos 
que o mandam calar (e estes são os discípulos de Jesus), a 
sensibilidade de Jesus para querer falar com ele, a energia com 
que Bartimeu deita fora a capa, o diálogo simples: que queres, 
quero ver, então vê.  
É esta a dinâmica da salvação. O querer humano e a resposta de 
Deus para a salvação conseguida. 
Em Jesus Cristo, a salvação será sempre dada, mas é preciso que 
o homem tenha o querer e a energia para responder aos dons de 
Deus. 
 
5. Mons. Silva Araújo, na sua reflexão sobre o Evangelho deste 
domingo: 
O cego pediu a Jesus: “Que eu veja”. “Que Jesus me conceda a 
graça de ver o que Ele quer de mim. De ver que atitudes hei de 
tomar em cada circunstância concreta. De ver na Palavra de Deus 
os recados que Deus me envia. Que Ele me ajude a ver as pessoas 
e o mundo como os deve ver um cristão.” 
 
 
Desejo a todos os amigos e amigas um fim de semana, descansado 
e abençoado. 
 
 
António Costa Pires 
 
 


