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XVII Domingo depois de Pentecostes 

16 . IX . 2018 

 

“Díliges Dominum Deum tuum ex Toto corde tuo,  

et in tota anima tua, et in tota mente tua” (Mt 24, 37b) 

“Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração,  

com toda tua e com todo o teu espírito” (Mt 24, 37b) 

 

 

 Interessante é o fato de a tradução bíblica utilizar o verbo ‘dilígere’ em vez de 

‘amare’.  Quando me debrucei sobre o texto em português, posteriormente, indo ao 

encontro do texto latino, deparei-me com o primeiro verbo, então recorri ao dicionário. 

‘Amare’ reporta ao entendimento de ‘amar’, aproximando-se de ‘gostar de’, ‘agradecer’. 

Enquanto, ‘Dilígere’ apresenta carga semântica de ‘amar’, aproximando, por sua vez, de 

‘considerar’ e ‘honrar’.  

 Relembro aqui o Primeiro Mandamento do Decálogo: ‘Amar a Deus sobre todas as 

coisas’.  Se observarmos, o termo ‘sobre’ demonstra uma posição superior – estar acima de. 

Cristo é a cabeça!  Deus está sobre nós, exercendo um poder. Voltemos às primeiras letras 

do Gênese, quando o Senhor Deus dá ao homem o múnus de ‘Dominar’ os seres, ou seja 

‘dominar...’, que etimologicamente quer dizer ‘ser senhor’ – Dominus, Dominar.  

Em suma, não entendamos que não devemos amar a Deus, expressando nosso 

querer bem ou nosso agradecimento. Na semana passada, falávamos disto. Mas aqui, quer-

se evidenciar o caráter de amá-lo, honrando-O acima de todas as coisas. 

Entretanto, Nosso Senhor Jesus Cristo anexa algo a este amor nosso para Deus, ou 

seja, o amor de súditos para com seu Senhor: O amor ao próximo. Não é apenas amar o 
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homem pelo homem, mas o homem, que é imagem e semelhança de Deus. O amor ao 

homem, isto é, ao outro torna-se um prolongamento do amor a si mesmo, bem como é a 

patente do amor a Deus, pois quem “se alguém diz que ama a Deus, mas despreza seu 

irmão, é um mentiroso” (I Jo 4,20). 

O amor a Deus se concretiza na vivência dos bens espirituais, que têm precedência 

aos bens materiais. O amor ao próximo se confirma no zelo aos bens espirituais próprios 

ou do próximo. Nosso Senhor diz ‘amar ao próximo como a si mesmo’ e isto se traduz 

numa corresponsabilidade, cuidado e consideração ao outro. 

Escrevendo aos Efésios, São Paulo exorta-nos a “suportarmo-nos, por caridade, 

uns aos outros, mostrando-nos solícitos em conservar a unidade do espírito” (Ef. 4,1s). Por 

sermos batizados, membros da Santa Igreja, temos a missão de, colegiadamente, 

trabalharmos juntos pela busca da salvação. Devemos arrancar o que divide, extirpar o mal 

e afastar as forças que disseminam a discórdia; e fundamentar nossa prática nas virtudes, 

quais sejam: humildade, mansidão, paciência. A caridade é o fundamento por excelência: 

“Deus charitas est”. E, justamente, por está acima de todos os seres, Deus Nosso Senhor 

constrói e sustenta toda unidade entre os seus filhos bem amados: nós, apesar de nossa 

fragilidade humana. 

Considerar e honrar a Deus Nosso Senhor. Render-lhe a devida homenagem, 

respeito, obediência e adoração. Amá-LO como filhos, criados à Sua Imagem e 

semelhança. Postura a ser requerida a todo cristão, que, sendo prudente, deve carregar 

consigo o óleo de sua lamparina, sendo também solidário para com o próximo, cedendo-

lhe um pouco do que tem.   

Por ser o mais importante, o mandamento do amor pode fazer o homem tudo 

alcançar na perfeição. “Os caminhos do Senhor são corretos, alegria ao coração”. 

Trilhemos as vias do Senhor na certeza de que nosso esforço nos há de garantir um prêmio 

incomensurável que tanto esperamos: a salvação. Sirvamos de coração puro ao Nosso Deus 

e único Senhor, e tudo mais Ele fará. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

Pe. Jurandir Dias Jr. 

Assistente Eclesiástico para a  
Forma Extraordinária do Rito Romano 


