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PRIMEIRO CAPÍTULO 

A Comunidade de Mateus 

 

1 – QUEM É MATEUS 

 
 Na tradição cristã, o primeiro dos quatro 
evangelhos, que se encontram no Novo Testamento, era 
sempre atribuído ao publicano Mateus, um dos dozes 
apóstolos (Mt 9,9; 10,4).  Por muito tempo ninguém 
colocava isso em dúvida. Dizia-se também que este Mateus 
teria escrito seu evangelho primeiramente em aramaico 
(Testemunho de Papias, cf. Hist. Eccl. de Eusébio de 
Cesareia).  Estudos mais recentes, porém, colocam em 
dúvida toda essa tradição, pois constatou-se que grande 
parte deste evangelho não tem origem autônoma, mas foi 
copiada do evangelho de Marcos.  Ora, um discípulo ocular 
e integrante do colégio dos doze apóstolos não teria 
necessidade a valer-se de Marcos para compor o seu 
próprio evangelho. Além disso, até hoje não foi encontrado 
um único fragmento ou resquício desse evangelho na sua 
suposta redação original em aramaico. Podemos concluir 
que não há como identificar o autor do evangelho de 
Mateus com o discípulo e apóstolo Mateus, também 
conhecido como Levi (cf. Mc 2,14). 
 Com isso também não é mais possível defender a 
tese de que Mateus seja o evangelho mais antigo. Se Mateus 
utiliza em seu texto grande parte do evangelho de Marcos, 
este deverá forçosamente ser mais antigo.  A mesma 
argumentação vale também para Lucas, que igualmente se 
serviu muito do texto que já estava pronto em Marcos.  
 De tudo isso pode-se concluir que Mateus, autor do 
nosso evangelho, é um cristão anônimo que viveu na 
segunda metade do séc. I da era cristã. Pelo texto pode-se 
deduzir que Mateus tinha uma sólida formação judaica. 
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Deve tratar-se de um mestre judeu que se converteu à 
comunidade cristã.  
 Resta a questão do local e data da redação de 
Mateus.  A firme base doutrinal e a presença de tradições 
petrinas no texto, indicam que Antioquia na Síria (atual 
Turquia) pode muito bem ter sido o berço do evangelho de 
Mateus.  Isso deve ter ocorrido em torno do ano 80 d.C. 
pouco antes de Lucas, que deve ter sido redigido em torno 
do ano 85.  No texto há bons sinais de que Mateus não 
conheceu o evangelho de Lucas.  
 

2 - DESAFIOS DA COMUNIDADE DE MATEUS 

 
Judaísmo Formativo 
 
 O primeiro e grande desafio que causou impacto 
sobre o evangelista Mateus, foi o que recentemente se 
passou a denominar Judaísmo Formativo.  Para entender do 
que se trata, teremos que, necessariamente, fazer uma 
digressão histórica.   
 No ano 70 de nossa era, para acabar de vez com 
qualquer levante e com a frente nacional de libertação 
organizada pelos zelotas a partir dos anos 50, decidiram e 
realmente destruíram Jerusalém, não restando literalmente 
pedra sobre pedra, tal como Jesus havia profetizado (cf. Mc 
13,2; Mt 24,2; Lc 21,6).   
 Alguns dias depois, um mestre fariseu e seus 
discípulos, que deveriam morar nas adjacências da cidade, 
foram até Jerusalém para ver os estragos.  Ao chegarem e 
constarem que a cidade estava totalmente destruída e o que 
é pior, do templo havia resistido apenas uma muralha (que 
lá está até os nossos dias, denominado “muro das 
orações”), um dos discípulos disse: “Mestre, que coisa?! Até 
o templo se foi.  Quem diria que da nossa religião acabaria 
dessa maneira!” Ao que o mestre retrucou: “Meu filho, 
nossa religião até agora se apoiava sobre três pés: a torá, o 
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culto no templo e a caridade (hésed).  O templo, o terceiro 
pé, foi destruído. Mas, restam ainda dois pé. A partir de 
agora, nossa religião deverá andar com esses dois pés: a 
Toráh (Palavra de Deus) e a prática da caridade (hésed)”. 
 Essa narrativa, que está registrada no Talmud, uma 
coleção das tradições judaicas extra-bíblicas, ilustra muito 
bem a caminha nova que o Judaísmo iniciou, após a 
destruição do templo, liderado pela seita dos fariseus.  Os 
saduceus, que até então lideravam o sistema religioso, 
centrado no templo, haviam todos perecido, uma vez que 
se haviam concentrado no pátio do templo, acreditando 
que Deus não permitiria que os romanos destruíssem o 
lugar sagrado.  
 Essa reorganização do Judaísmo, já há muito tempo 
estudada pelos especialistas, foi ultimamente denominada 
“Judaísmo Formativo” (J. A. Overmann).  Uma vez que 
não havia mais o culto centralizado em Jerusalém, 
decidiram que a partir de então, o centro da comunidade 
judaica seria a sinagoga. Sinagogas foram sendo 
estabelecidas por toda a parte a partir da volta do Exílio da 
Babilônia. Mas sempre tinham uma função relativamente 
secundária. A partir daquele momento, porém, tornam-se 
centro das comunidades de fé e, como tal, tiveram que ser 
devidamente aparelhadas.  Em primeiro lugar, cada 
sinagoga passa a ter também uma escola, para transmitir às 
gerações mais novas as tradições escritas e orais de Israel.  
Além disso, foram instituídos uma série de serviços ou 
ministérios: de acolhida, de cuidado com o prédio, de 
organização do serviço da caridade, catequese de iniciação 
etc... 
 Com a descrição apenas feita, tem-se a impressão 
de estarmos diante de uma comunidade cristã, tais são as 
semelhanças. E não é apenas impressão.  Assim era na 
realidade.  Muitas características que encontramos nas 
descrições da comunidade cristã primitiva, também 
ocorrem nessas comunidades judaicas sinagogais pós 
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destruição do templo. Os especialistas não estão em acordo 
sobre quem influenciou quem.  A verdade é que havia certa 
interação entre a comunidade cristã e a judaica e vice-versa 
e não se consegue mais estabelecer com precisão o que 
originalmente era de uma comunidade o que era de outra. 
 Acrescenta-se a isso o dado histórico de que no 
tempo do evangelista Mateus, o grupo que depois passará a 
ser conhecido como “cristãos” ainda se sente como sendo 
judeus. Ainda são judeus, que seguem Jesus Cristo e 
professam a fé na ressurreição e na redenção. O 
rompimento definitivo entre Judaísmo e Cristianismo se 
dará somente durante a década de 90 d.C., a partir de uma 
iniciativa tomada pelos dirigentes judaicos em Jâmnia.   
 Mateus defende que o verdadeiro Povo de Israel é 
representado pela sua comunidade, que é uma assembleia 
fundada pelo próprio Jesus de Nazaré e que tem como 
elemento de unidade a própria pessoa de Pedro (Mt 16,16-
20).  Quando Mateus recorda essa fundação da Igreja por 
Jesus Cristo, Pedro já havia sofrido o martírio. Mateus sabe 
que tudo o que se diz a Pedro, vale para seus sucessores.   
 Aqui está o primeiro e maior desafio.  O 
Judaísmo Formativo também está se reorganizando, em 
grande parte nos mesmos moldes das comunidades cristãs.  
Estas, eram em grande parte compostas por judeus que 
haviam aderido à nova mensagem, além de um bom 
número de pagãos convertidos. O Judaísmo, por sua vez, 
passa a realizar uma campanha missionária, talvez a única 
em toda a história de Israel. A campanha consistia num 
esforço enorme de “repescagem” dos judeus que haviam 
aderido ao movimento cristão. O argumento era: “tudo o 
que vocês foram procurar nesse novo movimento, nós 
agora também temos e oferecemos na comunidade 
sinagogal”.  Logo, parecia que não havia mais sentido em 
participar daquele novo movimento. 
 Daí surge o segundo desafio.  Mateus precisa 
provar a seus compatriotas judeus, integrantes da 
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comunidade cristã, que a nova comunidade não era apenas 
um quebra-galho temporário.  Não. A nova comunidade é 
o Novo Israel. Seu fundador completou a antiga Lei de tal 
forma que ela se tornou uma nova Lei, plena, perfeita e 
definitiva, indicadora do caminho da justiça a ser seguido 
pelos discípulos de Jesus. A caminhada do Povo de Deus, 
iniciada com a libertação do Egito, continua agora na 
comunidade cristã, o Israel definitivo.  
 

3 – Estrutura do Evangelho de Mateus 

 
 Para que se tenha uma compreensão mais adequada 
de um texto, sempre é necessário identificar como esse 
texto está estruturado, quais são suas partes principais e 
maiores e como estas, por sua vez, eventualmente estão 
subdivididas. Chama-se a isso estrutura literária de um 
texto. Também para os livros da Bíblia é de grande 
importância que se tome conhecimento dessa estrutura, 
pois, enquanto textos, enquadram-se no conceito geral de 
literatura. Tudo isso, obviamente, se aplica também ao 
evangelho de Mateus.  
 Vejamos, pois como está estruturado o evangelho 
de Mateus. Seguimos aqui a maioria dos estudiosos. Há 
intérpretes que apresentam alternativas, que a nosso 
parecer, não fazem justiça ao texto de Mateus.  A grande 
idéia que norteia o pensamento de Mateus é que o novo 
Povo de Deus, recebeu de Jesus, o novo Moisés, uma nova 
e definitiva Lei. Isso transparece na estrutura ou 
organização literária do texto em cinco grandes partes, 
como se fossem os cinco livros da Nova Lei, assim como 
os cinco livros do Pentatêuco constituíam, em sentido 
estrito, a Lei antiga. 
 
Organização do Livro 
 
1,1-2,23 – Preâmbulo: Evangelho da infância 
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3,1-7,29 – Primeiro livro 
 3,1-4,25 – A. Narrativa: Início da atividade de Jesus 
 5,1-7,29 – B. Discurso: Sermão da Montanha 
8,1-10,42 – Segundo livro 
 8,1-9,38 – A. Narrativa: Milagres 
 10,1-42 – B. Discurso: Missão dos Doze 
11,1 – 13,52 – Terceiro Livro 
 11,1 – 12,50: A. Narrativa 
 13,1-52 – B. Discurso: Parábolas de Jesus 
13,53 – 18,35 – Quarto Livro 
 13,53 – 17,27 – A. Narrativa: A comunidade de Jesus 
 18,1-35 – B. Discurso: A comunidade fraterna 
19,1 – 25,46 – Quinto Livro 
 19,1 – 22,46 – A. Narrativa: Jesus na Judeia e em Jerusalém 
 23,1 – 25,46 – B. Discurso: Condenação e juízo 
26,1 – 28,20 – Epílogo: Paixão e ressurreição 

 

4 – Uma Chave de Leitura Mt 28, 16-20 

 
 É de enorme utilidade descobrir uma parte, ou uma 
pequena unidade (perícope) que possa, de alguma maneira, 
servir de chave para a interpretação de um determinado 
texto. Isso vale também para os textos bíblicos e, em nosso 
caso, especialmente para os evangelhos sinóticos (Mt – Mc 
– Lc).  A partir da segunda metade do séc. XX, os 
especialistas começaram a dedicar-se especialmente a essa 
tarefa. Naquela época iniciou a escola da crítica da redação.  
Os exegetas deram-se conta que os evangelistas não eram 
meros coletores de narrativas que circulavam pelas 
comunidades. Perceberam que o trabalho dos exegetas não 
era simplesmente copiar e colar, mas que os evangelistas 
eram, na realidade, verdadeiros teólogos que utilizavam 
esses materiais para comporem seu evangelho a partir de 
um bem definido ponto de vista teológico.  
 Assim sendo, os exegetas perceberam e 
estabeleceram um consenso: em Marcos, o texto chave ou 
programático é Mc 1,14-5; em Lucas, é Lc 4,16-30. 
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Pioneiros foram Willi Marxsen para o evangelho de Marcos 
e Hans Conzelmann para Lucas. Restava identificar o texto 
chave ou programático de Mateus. Wolfgang Trilling, um 
padre oratoriano de Leipzig, pôs mãos à obra. Começou a 
percorrer o evangelho de Mateus, sem encontrara nada de 
concreto. Já no final da pesquisa, eis que surge a surpresa: o 
texto chave ou programático está exatamente no final de 
todo o evangelho.   
 Temos, pois, Mt 28,16-20 como chave de todo o 
evangelho. Neste texto, Mateus apresenta, 
esquematicamente, como está funcionando a nova 
comunidade, o novo Israel, a Igreja fundada por Jesus 
Cristo. Seguiremos a tradução de Cássio Murilo Dias da 
Silva e Irineu J. Rabuske em Evangelhos e Atos dos 
Apóstolos: novíssima tradução dos originais (Edições 
Loyola.   
Missão dos discípulos (Mc 16,14-18) 16Os onze 
discípulos foram, então, para a Galileia, até o monte que 
Jesus lhes tinha indicado, 17e vendo-o, prostraram-se, 
embora duvidassem. 18E aproximando-se, Jesus lhes falou, 
dizendo: “Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a 
terra. 19Ide, então, fazer discípulos meus todas as nações, 
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, 20ensinando-as a guardar tudo quanto vos ordenei. 
Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos 
tempos” 
 Em primeiro lugar, uma observação crítica sobre a 
tradução.  Sempre se  traduz o final do v. 17 como: 
“Alguns, porém duvidavam” ou, “embora alguns 
duvidassem”. É uma tentativa de atenuar o estado de 
ânimo dos onze. Parece incômodo, mas na verdade, o texto 
grego não faz exceção: “embora duvidassem” refere-se a 
todos os onze. Percebe-se aqui a importância de uma boa 
tradução! 
 Retornemos ao texto. O Ressuscitado confia aos 
onze uma tríplice tarefa, que também tem recebido o título 
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de Grande Mandado Apostólico. Essa tríplice tarefa 
consiste em: 
- fazer discípulos (v. 19a); - batizar (v. 19b); - ensinar a 
doutrina (v.20), devendo a prática da comunidade dos 
discípulos e mais tarde da comunidade de Mateus seguir 
exatamente esta ordem. A comunidade de Mateus esforça-
se para seguir esses passos, nesta ordem. Mateus colocou as 
palavras de Jesus ressuscitado no final de seu evangelho, 
como último e definitivo mandato do Senhor, lembrando 
com isso à sua comunidade que fazer comunidade cristã 
equivale a cumprir esse tríplice mandato, em sua devida 
sequência. 
 

Primeiro passo: fazer discípulos 

 
 A iniciação cristã, em sua origem apostólica, inicia 
pela ação junto a judeus e pagãos, atraindo-os para a 
comunidade.  Esse tem sido, desde as origens, o primeiro 
passo: atrair as pessoas para a comunidade, seja pela ação 
de missionários que saem explicitamente para anunciar que 
existe uma comunidade de fé no Cristo ressuscitado, 
comunidade de fé que é uma resposta os verdadeiros 
anseios do coração humano em busca de Deus; seja pelo 
testemunho da própria comunidade cristã, causando 
impacto positivo sobre as pessoas que passam a aderir à 
nova comunidade.   
 Assim tem sido desde o início, em Jerusalém, bem 
como posteriormente nas diversas comunidades que vão se 
formando.  O evangelista Lucas, no livro dos Atos dos 
Apóstolos, resumindo a prática da comunidade primitiva 
em Jerusalém, nos lembra que desde aqueles inícios tem 
sido assim. Lemos em At 2,47: “Dia a dia, o Senhor 
acrescentava ao número deles os que seriam salvos”.  Lucas 
dá a entender que isso ocorre por causa do testemunho de 
fé, comunhão da comunidade primitiva, como resume nos 
versículos imediatamente anteriores (At 2,42-46).   
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 Mateus com certeza também sabia dessa notícia 
acerca da comunidade primitiva, que atraía para o seu 
convívio as pessoas sedentas da Palavra de Deus e de 
salvação.  Primeira tarefa missionária e catequética da 
comunidade, portanto, consiste em atrair as pessoas, 
proporcionando-lhes verdadeiro ambiente de fraternidade e 
de comunhão, de amor verdadeiro, concreto e 
consequente.  
 Essa prática manteve-se por longo tempo e o 
testemunho das comunidades continuava a ser o fator mais 
decisivo da iniciação cristã, atraindo a si sempre mais e 
novos membros. Na segunda metade do séc. II d.C. o 
grande autor cristão, argumentando a favor do 
Cristianismo, destaca o testemunho da comunidade como 
fermento para atrair novos cristãos, afirmando que os 
pagãos constatavam e afirmavam “vede como eles se 
amam” (Tertuliano, Apolog.39).  
 

Segundo Passo: batizar 

 
 Batizar implica em fazer os convertidos participar 
da vida sacaramental da Igreja, tudo iniciando com o 
batismo.  Mas não é somente o batismo.  Aos poucos a 
Igreja vai entendendo melhor este mandato.  O convertido 
é convidado a participar da liturgia, e, na liturgia, da 
celebração da Eucaristia.  Essa iniciação sacramental, 
evidentemente, já vinha acompanhada de certa iniciação 
doutrinal.  Batismo e Eucaristia constituíam ainda uma 
unidade. O catequisando era batizado e simultaneamente 
passava a participar da Eucaristia.  
 A catequese, nestes segundo passo, restringia-se à 
iniciação no Mistério de Cristo.  Os convertidos recebiam 
instrução acerca do Mistério Pascal, acerca da dimensão 
salvífica da paixão morte e ressurreição do Senhor. Essa 
catequese prolongava-se depois no que consideraremos o 
terceiro passo.   
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Terceiro Passo: ensinar 

 
 Em terceiro lugar, Jesus ressuscitado manda que se 
ensine as pessoas convertidas e batizadas.  Na comunidade 
primitiva cumpriu-se essa ordem, por vezes, ao mesmo 
tempo em que as pessoas iam sendo iniciadas na vida 
sacramental.  Mesmo assim, significa um terceiro passo que 
se prolongava, eventualmente, por um, dois ou três anos.  
É a assim denominada catequese mistagógica.  A catequese 
vai ensinando o significado da dos “mistérios” que são 
celebrados e vividos na comunidade.   
 Sabe-se, desde a mais antiga tradição, que o 
segundo e terceiro passo não se sucediam mecanicamente, 
mas havia certa integração entre a iniciação aos 
sacramentos e o aprendizado da doutrina cristã. 
Testemunho disso é a catequese mistagógica de Cirilo de 
Jerusalém.  Em todo caso, o ensino aprofundado da 
doutrina era logicamente posterior à iniciação sacramental, 
tanto que se estendia bem além desta.  O novo cristão já 
participava da vida da Igreja e continuava a ser instruído na 
doutrina.   
 

Discípulos Missionários: nossa prática à luz da Comunidade de 

Mateus 

 
 Alguns anos atrás, num programa de televisão, uma 
catequista interagiu com a discussão que estava sendo feita, 
dirigindo ao saudoso padre José Comblin a seguinte 
pergunta; “o que é mais importante na catequese?”  O 
moderador inclusive demonstrou-se um pouco 
constrangido em ler a pergunta.  Comblin, porém, reagiu 
com toda a vitalidade que lhe era própria, dizendo que o 
mais importante era levar as crianças e adolescentes a 
gostarem de vir à catequese, criar um ambiente quem as 
crianças adolescentes gostem de participar da vida da 
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comunidade. E que todo o restante deveria vir por 
acréscimo.   
 Acontece que em nossa realidade, os passos estão 
invertidos. Todos fomos batizados, o que na Igreja 
primitiva era o segundo passo.  Na catequese, tem-se a 
tentação de dedicar o máximo esforço à transmissão da 
doutrina, o que antigamente era o terceiro passo. O 
primeiro e decisivo passo, tornar as pessoas discípulas e 
discípulos, acaba perdendo seu espaço.   
 Por essa razão, dizia Comblin, que hoje o mais 
importante é fazer com que as pessoas tenham gosto e 
queiram participar da comunidade.  Na iniciação cristã, 
decisivo, é recuperar aquele primeiro passo da prática da 
Igreja de Mateus: fazer discípulos. Não se está 
desvalorizando os outros dois passos, mas, para sermos 
fiéis à comunidade de Mateus, que seguia a prática das 
demais comunidades da Igreja Primitiva, é necessário fazer 
todo um esforço e encontrar estratégias para que as pessoas 
voltem a se encantar com a prática de nossa comunidade. 
Assim, estaremos atraindo as pessoas, que, motivadas pela 
nosso testemunho de comunidade cristã, tornarão a querer 
ser discípulas e discípulos de Jesus Ressuscitado. Não há 
outro jeito de se cumprir o primeiro mandato de Jesus: 
“Ide, então, fazer discípulas todas as nações....” (Mt 28,19). 
 Os bispos brasileiros lançaram o grande desafio 
(Documento 100).  Que nossas dioceses voltem a ser redes 
de comunidades, tal como se pode verificar no 
Cristianismo Primitivo.  As comunidades do primeiro 
século se entendiam integrantes de uma rede de 
comunidades.  Nas pregações, os missionários itinerantes 
chegavam em determinado lugar e, para abrir a pregação, 
narravam as maravilhas que o Espírito estava operando na 
comunidade onde haviam pregado anteriormente.  Na 
comunidade ou nas comunidades de Mateus não era 
diferente.  Surgiu assim o sentimento concreto de pertença 
a uma unidade maior, a uma rede de comunidades: a Igreja 
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universal.  A leitura do evangelho de Mateus nos ajudará a 
redescobrir tudo isso.   

 



SEGUNDO CAPÍTULO 

Comentários Homiléticos: Ano A 

 
 

1º Domingo do Advento – Mt 24,37-44 

 

Assim será a vinda do Filho do Homem 

 
 O novo ano litúrgico inicia com essa enfática 
chamada à vigilância.  Na leitura do Evangelho de hoje, 
Mateus recorda e reproduz a fala de Jesus sobre esse assunto.  
As atividades de nossa vida cotidiana não devem desviar-nos 
do fim último de nossa existência cristã.  Assim foi nos 
tempos de Noé, antes da grande catástrofe.  As pessoas se 
ocupavam dos apelativos da vida: alimentação e bem-estar, 
vida social.  Mas não percebiam o que estava no ar.   
O início do tempo de Advento e o quadro evangélico, 
tomado  do discurso escatológico de Mateus (Mt 24,1- 25,46) 
podem, contudo, levar-nos a uma meditação unilateral.  
Podemos correr o risco de entender a “espera” e a 
“vigilância”  exclusivamente à luz de um ameaçador juízo 
universal (Mt 25,31-46). 

Feita esta ressalva, podemos dedicar-nos mais 
diretamente ao tema da vigilância, como atitude do cristão 
presente e engajado neste mundo. 

Mateus não pretende induzir-nos a ver nas 
vicissitudes da história, passada ou recente, indícios de que “o 
fim está chegando” ou que “Deus está mandando avisos”, 
como tantas vezes se pode ouvir em pregações literalistas e 
fundamentalistas. Pelo contrário, Mateus nos reporta as 
palavras de Cristo para nos levar a perceber que há, em toda a 
história da humanidade em geral, e na histórica da salvação 
em particular, uma mensagem bem mais unitária e linear, que 
poderemos ir percebendo ao longo de todos este ano 
litúrgico, que hoje estamos iniciando. 
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 Mas o texto de hoje começa assim: “Pois tal como foi 
nos dias de Noé.... assim será também a vinda do Filho do 
Homem” (Mt 25,37).  Esta expressão nos introduz 
explicitamente no clima escatológico de todo o texto que 
segue. É um trecho que se insere num conjunto bem mais 
amplo (capítulos 24 e 25) O início do tempo de Advento e o 
quadro evangélico, tomado  do discurso escatológico de 
Mateus (Mt 24,1- 25,46) podem, contudo, levar-nos a uma 
meditação unilateral.  Podemos correr o risco de entender a 
“espera” e a “vigilância”  exclusivamente à luz de um 
ameaçador juízo universal (Mt 25,31-46).   
 O tema escatológico se refere a eventos que 
caracterizam aos eventos últimas fases da história.  Sob esse 
aspecto, estes eventos provocam nos fieis pensamentos e 
atitudes ricos de esperança.  Mas a escatologia bíblica tem 
suas raízes lá no Antigo Testamento.  Por isso, os tempos de 
Noé servem de ponto de referência para se imaginar o fim da 
história, como um todo, que nos espera, e sobre a qual 
meditamos neste primeiro domingo do Advento.   
 Por isso mesmo, Jesus, o Messias, é aclamando como 
aquele que veio, como aquele que vem e como aquele que 
virá.  Nós, em atitude de espera vigilante, podemos, já neste 
primeiro domingo de Advento, imaginar que estamos 
completando as etapas deste único caminho, iniciado pelo 
Povo de Israel, lá no Antigo Testamento, confiantes de que, 
“assim como foi e ocorreu no passado, assim também se 
encerrará toda a caminhada da história, nestes tempos 
decisivos e últimos, nestes tempos em que como Igreja, 
somos convocados a agir na história da humanidade, sempre 
vigilantes e esperançosos, apostando que um mundo 
diferente, à luz dos critérios do Reino de Deus, é ainda 
possível.   
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2º Domingo do Advento - Mt 3,1-12 

 

O Reino Está Chegando 

  
 João Batista aparece no deserto pregando com estas 
palavras: “Arrependei-vos, porque o Reino dos Céus está 
próximo”.  Neste segundo domingo do Advento esta palavra 
ressoa mais uma vez, ela vem de longe, vem do deserto.  
Deserto evoca tantas coisas no atento ouvinte da palavra de 
Deus!  O deserto foi o lugar em que Deus educou o seu povo 
durante quarenta anos.  Foi o lugar em que o povo tinha 
aprendido a viver o projeto de Deus que depois deveria 
concretizar na terra prometida.  Por isso ainda hoje, ir para o 
deserto, pode significar mudar de idéia e pensamento, deixar 
de lado as idéias pagãs e reassumir o projeto de Deus.  Pode 
significar conversão. 
 A pregação de João Batista está justamente alicerçada 
em dois temas: conversão e a vinda do Reino.  Com o tema 
da conversão, João Batista se põe na trilha dos grandes 
profetas do Antigo Testamento.  Com o tema do Reino de 
Deus, ele se liga ao movimento de Jesus, ao Cristianismo.  
 João Batista torna-se pessoalmente um sinal daquilo 
que prega: ele se veste de modo rude e come apenas o que 
encontra no deserto: gafanhotos e mel silvestre.  Ele 
simbolizava com seu modo de viver a radicalidade da 
conversão que pregava. 
 Mas, a conversão que João prega, tem um ponto de 
referência: é o Reino dos céus que está chegando.  Reino dos 
céus é a mesma coisa que Reino de Deus.  O evangelista 
Mateus, respeitando a tradição judaica, sempre escreve céus no 
lugar da palavra Deus, que não devia ser pronunciada pelos 
judeus.  É neste sentido que João é o precursor, é aquele que 
prepara o caminho do Senhor, pois Jesus iniciará sua 
pregação falando do Reino de Deus, dizendo: “Cumpriu-se o 
tempo e o Reino de Deus está próximo.  Arrependei-vos e 
crede no Evangelho” (Mc 1,15). João apenas prepara o povo, 
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por meio de um batismo de arrependimento dos pecados, 
enquanto na pessoa de Jesus a presença do Reino de Deus 
começa a ser realidade. 
 Jesus também diz em sua pregação quem serão os 
destinatários privilegiados, isto é, para quem de modo 
especial está chegando o Reino de Deus: os pobres em 
espírito (Mt 5,3) e os que são perseguidos por causa da justiça 
(Mt 5,10). 
 Nós estamos vivendo este tempo fecundo do 
Advento, em que refazemos em nossa vida todo este clima de 
preparação para a vinda do Salvador. Neste clima somos 
convidados a tomar a sério a pregação de João Batista.  
Somos convidados, do mesmo modo que os ouvintes de 
João Batista, a produzir fruto digno de arrependimento.  
Hoje este fruto digno se produz aceitando a proposta de 
Jesus Cristo, aceitando as exigências do Reino de Deus, 
abandonando nosso modo de pensar baseado nas idéias do 
mundo para assumir a proposta do Reino de Deus.  Foi para 
isso que o Filho de Deus veio a este mundo.  É este o 
mistério do Natal para o qual nos estamos preparando. 
 

3º Domingo do Advento - Mt 11,2-11 

 

Os Pobres São Evangelizados 

  
 João Batista já na prisão, quer ter certeza de que sua 
profecia já se estava realizando na pessoa de Jesus.  Ele quer 
ter a mesma certeza do velho Simeão que numa visão 
profética percebeu que o menino que estava sendo 
apresentado no templo, era realmente o esperado das nações 
e por isso podia dizer: "Agora, Senhor, podes despedir em 
paz o teu servo, segundo a tua palavra; porque meus olhos já 
viram a salvação, que preparaste em face de todos os povos, 
luz para iluminar as nações, e glória de teu povo, Israel"(Lc 
2,29-32).   
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 João já está na prisão e envia alguns dos seus 
seguidores, para que tragam de Jesus uma informação, uma 
certeza.  E Jesus responde indicando a sua própria prática: 
"os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são 
purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os 
pobres são evangelizados".  É a realização da profecia de 
Isaías,  que encontramos na primeira leitura de hoje, que João 
certamente sabia de cor: "Então se abrirão os olhos dos 
cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão.  Então o 
coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará 
canções alegres...( Is 35,5-6).   Assim, João deve analisar e 
discernir, se aquilo que Jesus realiza com suas palavras e 
ações corresponde àquilo que João tinha pregado no deserto. 
Deste modo também João pode ter a alegria de ter visto o dia 
do Senhor e rezar com as mesmas palavras de Simeão. 
 Este terceiro domingo é na tradição litúrgica da Igreja 
um domingo festivo (Gaudete).  No meio do caminho do 
advento, já se antevê a alegria do Santo Natal que se 
aproxima.  Por essa razão, a primeira leitura de hoje nos 
apresenta a imagem do deserto que refloresce e se torna um 
verdadeiro jardim.  E esta terra se tornará um caminho pelo 
qual vêm voltando os redimidos, isto é, aqueles que voltam 
do longo exílio da Babilônia.  Eles chegarão a Jerusalém 
cantando de alegria.  Podemos bem imaginar uma grande 
romaria e o povo cantanto de alegria.  Diz a Bíblia em 
hebraico que à frente deles haverá "alegria eterna".  Talvez o 
texto queira aludir que os que voltavam do exílio traziam na 
frente da procissão um grande cartaz ou faixa com o dizer 
"Alegria Eterna" para indicarem o seu estado de alma. 
 Em nosso caminho de preparação para o Natal do 
Senhor, queremos também ter em nós esta "alegria eterna".  
Como podemos obtê-la?   
 A nossa alegria virá da mesma forma como João na 
prisão obteve a alegria de ter visto o dia do Senhor: vendo o 
que Jesus fêz e falou e aceitando isso como proposta válida 
para nós cristãos de hoje; aceitando o desafio de nos 
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engajarmos no projeto de Jesus, que é a concretização do 
Reino de Deus; assumindo nós também a mesma missão que 
teve Jesus, de anunciar e promover a libertação dos 
marginalizados do nosso tempo, para que todos possam 
participar em plenitude desta "alegria eterna". 

 

4º Domingo do Advento - Mt 1,18-24 

 

Emanuel: Deus Conosco 

  
 Na proximidade quase imediata do Natal, pois 
estamos já celebrando o quarto domingo do Advento, a 
liturgia nos apresenta já o quadro do mistério do nascimento 
do Salvador.  José assume seu papel diante da mensagem que 
recebe do anjo.  Maria dará à luz um filho, que conforme o 
anúncio do anjo, deve receber o nome de Jesus.  Mateus 
acrescenta que tudo isto é o cumprimento da palavra do 
profeta Isaías: “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um 
filho, e o chamarão como nome de Emanuel, o que traduzido 
significa: "Deus está conosco”. 
 Assim, diante da proximidade do Natal, a liturgia de 
hoje nos convida a uma atitude de contemplação, e isso é 
muito bom para nós.  Contemplar não significa evadir-se da 
realidade nem fugir da lógica dos fatos.  Contemplar significa 
assimilar profundamente o significado dos fatos, da realidade, 
e viver tudo isso no seu sentido último.  Nós estamos sempre 
preocupados com a ação, com a transformação da realidade, 
o que não deixa de ser muito justo.  Porém, de vez em 
quando, é bom parar, refletir, assimilar bem em nosso íntimo 
o sentido dos fatos que celebramos e vivemos.  Isso dá força 
para a caminhada, isso aumenta o nosso fôlego.   
 O menino que a Virgem dará à luz, chama-se 
Emanuel, nome que na língua hebraica significa exatamente 
Deus conosco, ou Deus está conosco.  Neste domingo do Emanuel, 
lembramos o drama que devem ter vivido Maria e José, o 
desafio que todo este mistério deve ter representado para a fé 
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deles.  O quanto devem ter meditado sobre tudo isso, para 
finalmente chegarem a ver o significado maior que estava por 
trás de toda a sua situação.  Para nós, à distância de dois mil 
anos, facilmente vem a tentação de pensar que para Maria e 
José tudo fosse tão claro, simples e compreensível.  No 
entanto, este Emanuel também para eles se ocultava de algum 
modo, e só era perceptível no claro-escuro da fé. 
 Emanuel é Deus conosco.  No entanto, nem sempre 
está tão claro nos fatos e acontecimentos de que esta 
presença de Deus seja uma realidade.  Em nossa vida pessoal, 
em nossas comunidades, tantas vezes há situações em que 
nos perguntamos, afinal onde está Deus agora?  É a mesma 
situação de Maria e José.  Esta presença de Deus na história 
de cada um de nós e na história da nossa comunidade, não 
pode ser observada com instrumentos técnicos; ela só é 
perceptível aos olhos da fé.  Por isso, tantas vêzes acontece 
que muito tempo depois de algo ter acontecido, nós 
chegamos à conclusão de que naquele momento, de fato 
Deus estava conosco. 

 

Natal do Senhor 

 
 Completou-se o tempo da espera.  Jesus nasceu e o 
céu foi reaberto!  Temos esperado o Senhor e neste 
Advento procuramos preparar o seu nascimento com nossa 
oração, na penitência e na caridade:  com todo o direito 
podemos agora acolher o anúncio dos anjos e dirigir-nos 
também nós, espiritualmente, juntamente com os pastores, 
até à gruta de Belém.  Devemos dirigir-nos para lá com 
pressa:  os primeiros que chegam lá são os pastores e os 
colonos da Judéia!  Os outros, sábios, importantes, 
poderosos, ricos, levarão bastante mais tempo para 
chegarem lá e reconhecer o Messias. 
 O presépio é a própria mensagem de Deus para a 
humanidade.  Os anjos comunicaram a grande novidade 
aos pastores, gente humilde e desprestigiada, inclusive 
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marginalizada da sociedade daquele tempo.  eles são os 
primeiros  que recebem a mensagem dos anjos e ouvem a 
música do céu que diz: “Glória a Deus no mais alto dos 
céus e paz na terra às pessoas que Ele ama” (Lc 2,14).   
 Deus irrompe na história da humanidade quase de 
modo desapercebido, ao menos para as pessoas de 
importância.  Naquela noite ninguém se deu conta do fato 
extraordinário que estava acontecendo. Só os pastore, é 
claro! 
 Desse modo, o menino do presépio está 
convidando a humanidade a mudar seus critérios e 
preconceitos.  Um dos títulos do Messias é “príncipe da 
paz”.  E esse prínicpe da paz nasceu na desimportância de 
uma mangedoura de animais.  Aí está a mensagem para a 
humanidade.  Toda a família humana é hoje convidada a 
viver o espírito do Natal, acolhendo o seu fruto principal 
que é a paz.  É o dom do Natal, conforme as prórias 
palavras dos anjos:  ... e paz na terra às pessoas que Ele 
ama”.   
 A paz é dom de Deus para aqueles que têm boa 
vontade, que aceitam o Projeto de Deus.  É um dom 
precioso que hoje desejamos a todos os povos da terra.  
Logo mais voltaremos a meditar sobre a paz, mas já no 
próprio Natal devemos colher essa mensagem de paz que 
provém da gruta de Belém. 
  Esta mensagem ecoa em nosso tempo marcado pela 
violência de todos os matizes, pela falta de paz social e pela 
paz política muito fragilizada.  Não como fator de 
alienação, mas como mensagem de esperança, pois o 
espírito do Natal torna-se empenho para construir a paz, 
defendendo-a de todo tipo de poluição e ataque.  E é 
preciso começar pelo nosso coração, pelo nosso ambiente 
doméstico, pelas nossas instituições de ensino, civis e 
eclesiásticas: por tudo devemos agir a favor da paz, 
liberando o terreno dos ódios, divisões, egoísmos e 
injustiças. 
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 É claro que não é fácil viver um Natal assim.  Não 
se trata de apenas ouvir ou cantar “Noite Feliz” para o 
enlevo da nossa alma.  Mas, devemos esforçar-nos, se 
quisermos que este não seja apenas um tempo litúrgico, 
mas um tempo de vida. 
 

Festa da Sagrada Família (Domingo depois do Natal) – Mt 2,13-

15.19-23 

  
Entre o Natal e o Ano Novo (Solenidade da Santa 

Mãe de Deus Maria) a liturgia coloca a festa da Sagrada 
Família. Após a celebração do nascimento do Senhor e em 
continuidade direta com essa festa, nos é apresentada a 
Família Sagrada: José, como pai adotivo, Maria, Mãe do 
Salvador, e o Filho. O quadro foi amplamente representado 
nas artes plásticas e facilmente nos leva a sonhar com o 
idílio de Nazaré, onde tudo era paz, tranqüilidade, 
harmonia, entendimento. Enfim, sonha-se com o quadro 
de um ambiente doméstico que todos nós gostaríamos de 
ter ou de ter tido.  Em nossa reflexão, na festa de hoje, 
porém, é preciso não ater-se somente a esses sonhos e 
devaneios. 
 Demos uma olhada no evangelho de hoje.  Depois 
da visita dos Magos que vieram a Belém para adorar o 
Menino Jesus, José é avisado em sonho e parte com Maria 
e o Menino para o Egito.  Assim o Menino Jesus é salvo da 
matança ordenada pelo rei Herodes.  Quando este morre, 
José retorna com Maria e o Menino para a Galiléia, para a 
sua cidade, Nazaré.  Tanto a fuga para o Egito quanto o 
retorno à Galiléia, conforme o evangelista Mateus, 
aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito no 
Antigo Testamento.  À primeira vista, José foge com Maria 
e o Menino para o Egito porque precisa escapar da 
maldade do rei Herodes. Mas no fundo, diz Mateus, isso 
aconteceu para que se cumprisse o Deus havia dito há 
muito tempo por meio do profeta Oséias: “Quando Israel 
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era um menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho” 
(Os 11,1).  O profeta fala do povo de Israel que Deus 
chamou do Egito. Mateus interpreta esta palavra dizendo 
que, na verdade, o povo de Israel que Deus amou, é uma 
figura do futuro Messias, o Filho de Deus que viria ao 
mundo.  
 O que Mateus fez, foi descobrir na palavra do 
profeta um sentido e um significado muito maior, pois ele 
leu esse versículo profético à luz do mistério da encarnação 
do Filho de Deus.   
 O mesmo tantas vezes acontece em nossa vida. 
Algum fato aparentemente simples e que parece ter uma 
explicação bem normal, mais tarde, visto a partir do projeto 
de Deus e da nossa caminhada comprometida com o Reino 
de Deus que Jesus veio anunciar, pode adquirir uma 
significação totalmente nova e bem mais profunda. O 
mesmo deve ter acontecido na vida de Maria Santíssima e 
de São José. Aparentemente tiveram que ver como 
salvariam o Menino Jesus da maldade humana do rei 
Herodes. Mais tarde, porém, com o andar do tempo, viram 
nisso tudo a mão de Deus.  No lar simples de Nazaré, no 
ambiente familiar, eles devem ter prestado muita atenção  

 

Maria, Mãe de Deus (1º de janeiro) Lc 2,16-21 

 
 Neste primeiro dia do ano civil, festa de Maria Mãe 
de Deus, somos envolvidos por uma série de sentimentos e 
mensagens: paz, fraternidade universal de todas as criaturas, 
bênçãos divinas para todos... Nós, em nossa reflexão, a 
partir da liturgia, nos restringiremos ao tema da 
maternidade divina de Maria. Nesta, de fato, se torna visível 
o mistério de Deus, que, de outra forma, teria permanecido 
totalmente invisível.  
 Na maternidade divina de Maria manifesta-se, além 
disso, a nossa condição de cristãos: a condição de sermos 
“filhos no Filho de Deus”, Filho que se fez criatura 
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humana.  No Verbo encarnado exprime-se, além disso, a 
grande novidade cristã: Deus colocou algo de si no ser 
humano, de tal forma que é constituído na paz e na 
harmonia com o próprio Deus e com as demais criaturas, 
sendo chamado à vivência e prática do amor.   
 Retornemos, pois ao trecho do Evangelho da 
liturgia de hoje.  Ele constitui o terceiro painel do tríptico 
mediante o qual o evangelista Lucas conta o nascimento de 
Jesus. Este painel enumera as coisas narradas, dizendo que 
os pastores “glorificaram e louvaram a Deus por todas as 
coisas que ouviram e viram” (v. 20). Tendo-se dirigido até a 
gruta de Belém, os pastores “encontraram Maria, José e 
recém-nascido deitado no cocho” (v. 16).  Este “menino” é 
fruto da maternidade de Maria: fruto desejado, esperado e, 
na realidade, melhor do que o esperado, cujo mistério a 
própria mãe guarda atentamente, meditando-o em seu 
coração (v. 19).   
 Como tivemos oportunidade de ouvir, o evangelista 
fala da maternidade de Maria a partir do Filho.  No centro 
da narrativa está o Filho e isso faz com que a maternidade 
de Maria ultrapassa o nível da maternidade humana, por si 
já admirável, para receber o qualificativo de maternidade 
“divina”.  Mas a Igreja, antes de qualificar maternidade 
como sendo “divina”, preocupou-se em qualifica-la como 
maternidade “verdadeira”.  Isso ocorreu já no concílio de 
Éfeso no ano de 431 d.C.  Com isso evitou-se que a 
maternidade de Maria fosse apenas considerada de maneira 
figurada, ou milagrosa, ou seja, sem que Maria tivesse 
realmente dado à luz mediante um parto real.  Não faltaram 
tentativas de explicação neste sentido, reduzindo o 
nascimento de Jesus a um evento milagroso e quase mágico 
e luminoso.   
 Pode-se dizer que a maternidade de Maria é, 
simultaneamente, um mistério terreno e celeste. No seio da 
virgem realizou-se o “maravilhoso intercâmbio”, pelo qual 
Deus se “fez ser humano” e o ser humano, por sua vez, 
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acolheu em si a divindade. Assim, no Filho, somos também 
nós, todos, filhos de Deus.  E é a maternidade divina de 
Maria que nos proporciona essa reflexão.  
 A reflexão diante do presépio, neste primeiro dia do 
ano civil, festa da Maternidade Divina de Maria, reacenda 
em nós os sentimentos de confiança em Deus, o Senhor da 
História, presente entre nós na fragilidade de uma criança 
recém-nascida. Num mundo em que parece que não há 
mais espaço para a verdadeira paz que vem do alto, unamo-
nos à voz do papa Franciso, ele que, por palavras e gestos, 
não se cansa de advertir a humanidade sobre os 
descaminhos que põe realmente em risco as últimas 
esperanças de paz, fraternidade e justiça no mundo.  
 

Epifania do Senhor 

 
 O nascimento do Salvador na gruta de Belém 
aconteceu na maior simplicidade possível. Apenas os 
humildes pastores do campo que estavam cuidando de suas 
ovelhas durante a noite, foram avisados pelos anjos sobre o 
extraordinário acontecimento. Eles, acreditando no que 
ouviram, foram rapidamente até à gruta de Belém para ver 
a maravilha do Deus-menino deitado na manjedoura.  
Desse modo, Deus se tornou presente na vida da 
humanidade de modo altamente significativo: na 
humildade, na pobreza, como mensagem de que Deus é 
solidário com todas as pessoas que vivem nessa situação. 
Mais ainda: a mensagem do presépio é que Deus quer que 
todas as pessoas que vivem nessa situação, possam ter e 
alimentar a esperança de que um dia tudo isso vai melhorar. 
Foi por isso que Deus se tornou pessoa humana: para 
alimentar a esperança do povo. 
 Mas de pouco serviria toda essa mensagem, se ela 
não fosse divulgada.  É preciso que todos tomem 
conhecimento dessa vontade e dessa disposição de Deus. O 
profeta Isaías, como ouvimos na primeira leitura, já havia 
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dito palavra de muita esperança ao povo de Jerusalém. O 
profeta antevia para o futuro um tempo glorioso para 
Jerusalém. Ele imaginava que de todos os lugares do 
mundo viriam as pessoas para até Jerusalém, atraídos pela 
luz que brilha na cidade santa.  Jerusalém deixaria de ser 
uma cidade qualquer, para tornar-se o centro irradiador dos 
novos tempos.  Aos poucos, essas palavras do profeta 
Isaías foram sendo entendidos como sendo uma mensagem 
para todos os povos da terra e que só a vinda do Messias, 
do Salvador da humanidade, poderia realizar essas 
promessas.   
 Compreendemos assim o significado da festa de 
hoje. Jesus é visitado no presépio por três pessoas 
surpreendentes. Segundo a tradição popular, seriam três 
reis, mas a Bíblia diz que eram magos. Os magos eram uma 
espécie de astrólogos da antiguidade. Eles observavam o 
movimento das estrelas e demais astros do espaço sideral. 
Eles foram os antecessores dos atuais astrônomos. Eram, 
portanto, sábios, como que os cientistas daquele tempo. 
Diz o evangelho que lá no Oriente, eles viram que algo de 
extraordinário estava acontecendo e por isso se puseram a 
caminho, guiados por uma estrela, que os levou até Belém.  
 Os três magos representam os povos da terra que 
tomam conhecimento do grande fato do nascimento do 
Salvador. Com a visita deles, o Salvador se manifesta agora 
a todos os povos do mundo. O título da festa de hoje é 
Epifania e o nome quer dizer exatamente manifestação.  Hoje 
a salvação foi manifestada a todos os povos da terra. A 
mensagem do presépio, primeiro revelada somente aos 
humildes pastores, agora será levada pelos três magos, na 
sua viagem volta ao Oriente, para todas as pessoas de boa 
vontade do mundo inteiro. Eles vão contar a todo mundo 
que agora existe uma esperança nova para todas as pessoas. 
Essa mesma palavra nos é anunciada hoje: existe uma 
esperança nova para todo o povo. 
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Festa do Batismo do Senhor – Mt 3,13-17 

 
No domingo passado encerrou-se o ciclo do Natal 

com a festa da Epifania do Senhor.  Agora a liturgia nos 
fará acompanhar, ao longo do ano, a prática de Jesus, 
primeiro na Galiléia, depois, no caminho para Jerusalém e, 
por fim, na própria cidade santa de Jerusalém.  Neste ano 
estaremos lendo o Evangelho de Mateus. É o evangelho 
que de modo especial trata do problema da identidade dos 
cristãos. No tempo de Mateus, as comunidades ainda 
mantinham ligações bastante estreitas com o Judaísmo, mas 
aos poucos deviam ir assumindo sua nova identidade.  Por 
isso mesmo, o evangelho de Mateus é com justiça chamado 
de o Evangelho da Igreja.  Mateus escreve seu evangelho 
para mostrar aos membros de suas comunidades que a 
verdadeira história da salvação, iniciada com os patriarcas 
no Antigo Testamento, continua a acontecer agora na 
comunidade cristã.  A comunidade cristãs constitui agora o 
Novo e verdadeiro Israel.   

A partir desta idéia, Mateus começa a narrar em seu 
Evangelho a grande novidade da prática de Jesus. 

Jesus é como que o novo Moisés 
Ele sobe ao novo Monte Sinai, isto é, o Monte das 

Bem-aventuranças 
Jesus proclama uma Nova Lei, isto é, o Sermão da 

Montanha  
Para o Novo e Definitivo Povo de Deus, isto é, 
para os que acolhem a mensagem de Jesus.  
Com essas idéias, Mateus está anunciando um novo 

tempo, em que definitivamente vai acontecer tudo aquilo 
que antigamente fora dado ao Povo de Deus apenas sob 
forma de promessas.  Com a vinda de Jesus todas essas 
promessas vão se cumprindo. 

Na festa de hoje, o evangelista nos conta que Jesus, 
ao iniciar sua vida pública, primeiro foi ao encontro de João 
Batista e de seu movimento.  O movimento de João Batista 
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era de caráter renovador e penitencial, dentro do contexto 
de espera da intervenção de Deus na história 
(Apocalíptica).  Diversos grupos estavam vivendo essa 
expectiva. Jesus, ao receber o batismo de João, viu o céu se 
abrir e assumiu sua missão, recebendo o Espírito. Qual é 
esse Espírito? A forma de sua aparição pode ajudar-nos a 
entendê-lo. Ele sobrevém a Jesus em forma de pomba. O 
mesmo animal que era a oferta dos pobres na apresentação 
de Jesus ao templo. O céu se abriu, a profecia e a  palavra 
de Deus que por muito tempo se havia calado (cf. 1Mac 
4,46)   volta a fazer-se ouvir na pessoa e nas ações de Jesus. 
E Jesus está animado pelo Espírito de compromisso com 
os pobres. É esse espírito que somos convidados a 
compreender e receber em nossa vida durante este ano 
litúrgico. 

 

2º Domingo do Tempo Comum – Jo 1,29-34 

 
 Com a festa da Epifania, que neste ano foi 
celebrada liturgicamente no dia  02 de janeiro, por ser a 
data mais próxima do dia 6, encerrou-se o ciclo Natalino.  
No domingo passado, já no tempo chamado comum, 
celebramos a festa do batismo de Jesus.  

É bom lembrar que existe uma diferença 
fundamental entre o batismo que Jesus foi receber de João 
Batista no rio Jordão, como vimos no domingo passado, e 
o batismo praticado na Igreja, desde o início do 
Cristianismo. 

O batismo de João Batista era um simples ritual de 
penitência. Todos iam até João Batista. Ouviam sua 
pregação que conclamava todos à conversão e à penitência.  
Isso tinha-se tornado como que um grande movimento 
religioso de conversão. E, os que achavam que aquilo que 
João pregava fazia sentido, iam até ele, paravam-se dentro 
da água, reconheciam que eram pecadores, João lhes 
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derramava água na cabeça, e então saíam arrependidos de 
dentro das águas.   

Jesus, ao iniciar sua pregação do Reino de Deus, 
também chamou todos a se converterem e a fazerem 
penitência por seus pecados, assim como João fazia. E para 
fazer todos entenderem que a pregação de João Batista era 
válida e necessária, foi também Ele até João e recebeu 
aquele batismo de penitência.   

No evangelho de hoje, o evangelista São João nos 
conta o que João Bastista falou quando Jesus apareceu 
junto a ele, lá no rio Jordão para também receber o batismo 
de penitência.  João Batista disse: “Eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo”. E continua a dizer que Jesus 
é exatamente Aquele, cuja vinda estava sendo preparada 
com aquele movimento de conversão e batismo nas águas 
do Jordão.   

Este é o testemunho de João Batista. Ele diz a seus 
seguidores que o tempo de preparação tinha terminado. 
Que Jesus era Aquele que sempre tinha sido anunciado, que 
Ele era a presença do próprio Deus entre a humanidade.  
Foi isso que celebramos alegremente no Natal: Deus 
presente no meio de nós.  E João Batista tinha sido 
inspirado por Deus para dizer isso a seus discípulos: aquele 
homem que vinha receber o Batismo de Penitência, era o 
próprio Filho de Deus.  

João Batista deu testemunho de Jesus Cristo aos 
seus discípulos, a todos aqueles que se encontravam às 
margens do rio Jordão. Isso quer dizer que ele afirmou sua 
fé em Jesus Cristo, para dar aos demais uma certeza. Hoje, 
nós cristãos, somos também chamados a darmos 
testemunho de nossa fé no mundo.  Somos convidados a 
afirmar nossa fé, para que outras pessoas, que vivem em 
dúvida, que não têm a experiência da proximidade de Deus 
em suas vidas, possam também ter um pouco mais de 
certeza. O testemunho das pessoas que se reúnem em 
comunidade para a celebração pode fazer as pessoas 
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perceberem que Deus continua presente no meio de nós, 
com sua graça e com sua bondade.  

 

3
o

 Domingo Comum – Mt 4,12-23 

 
A leitura do evangelho deste tercerio domingo 

comum compõe-se de duas partes que devem ser 
claramente distinguidas. 
A primeira parte: (v. 12-17) o evangelista Mateus apresenta, 
de modo resumido, como foi o início da pregação de Jesus 
na Galiléia. 
A segunda parte: (v. 18-23) Mateus narra o chamado dos 
primeiros discípulos. Essa parte faz eco ao evangelho do 
domingo passado, em que ouvimos como o evangelista 
João apresenta João Batista falando a seus discípulos a 
respeito de Jesus. Agora o próprio Jesus está convocando 
os seus primeiros discípulos, ás margens do Lago de 
Genezaré, perto da cidade de Cafarnaum, onde, conforme 
nos diz o evangelho de hoje, Jesus tinha ido morar. 
 A primeira parte da leitura proporciona uma série 
de elementos para a nossa reflexão dominical de hoje.  
 Jesus apresenta-se na Galiléia dizendo que o tempo 
está cumprido e que, por isso mesmo, agora o Reino de 
Deus está próximo.  Toda a pregação de Jesus tem essa 
característica: ela é a proclamação da vinda do Reino de 
Deus. Esse Reino era esperado por Israel desde muito 
tempo. Essa esperança de que um dia viria o Reino de 
Deus surgiu a partir da experiência histórica que o povo de 
Israel fez, quando, contrariando o projeto de Deus, pediu 
ao juíz Samuel  um rei, exatamente como o tinham os 
outros povos (1Sm 8). 
 Essa experiência do reinado em Israel não foi nada 
boa. À excessão de Davi e de Josias, de cada um dos 
demais, se diz, no fim de sua vida, que “fez tudo o que é 
mau aos olhos do Senhor”.  Assim, a Bíblia avalia de modo 
péssimo a administração dos reis de Israel.   



40 | MATEUS E SUA COMUNIDADE: O NOVO ISRAEL 

 

 Aos poucos, surge na cabeça dos profetas a idéia de 
que tudo isso não passa de um engano histórico, já que o 
povo de Deus é especial e que o seu único rei devia ser 
Deus mesmo. Por isso é que o reinado não podia dar certo. 
Para concertar essa situação, diziam os profetas, mais tarde, 
Deus mesmo iria intervir na história, para estabelecer o seu 
reinado, com justiça e direito para todos.  
 Assim podemos compreender de alguma maneira o 
que se passava na cabeça das pessoas quando ouviam Jesus 
dizer: “Cumpriu-se o tempo e o Reino de Deus está 
próximo”.  Antigas esperanças voltavam a ser alimentadas. 
 Jesus acrescenta que é preciso cada um preparar-se 
para essa vinda do reino, mediante o arrependimento, por 
meio da conversão.  Isso é necessário para que se possa 
aceitar as condições e exigências do Reino de Deus. Para 
isso, é preciso abandonar todos os preconceitos 
acumulados, admitindo que o Reino de Deus é para todos 
os que a ele aderirem e não é apenas para uns poucos 
eleitos e escolhidos (primeira leitura). 
 Por fim, a vinda do Reino de Deus depende de as 
pessoas crerem no Evangelho. O evangelho, nesse caso, 
não é um texto escrito, mas é o próprio Jesus Cristo. Na 
sua pessoa está se tornando presente o Reino de Deus e é 
preciso crer nEle, para participar desse Reino, dessa nova 
realidade que se vai aos poucos instaurar na convivência 
humana.   

 

4º Domingo Comum - Mt 5,1-12a   

 
 Nesta época do ano estamos acompanhando os 
primeiros passos de Jesus, quando ele começou a anunciar 
o Evangelho na Galiléia. No domingo passado o 
evangelista Mateus nos narrou como Jesus começou a 
anunciar o Reino de Deus e como chamou os seus 
primeiros discípulos.  Bastante no início do seu evangelho 
(capítulos 5, 6 e 7) Mateus apresenta um resumo de toda a 
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pregação de Jesus. Aí ele reuniu os principais ensinamentos 
de Jesus a respeito do Reino de Deus. Mateus diz que Jesus 
subiu num monte e começou a ensinar. Por isso, todo esse 
resumo tradicionalmente é chamado de Sermão da Montanha.  
Na leitura do evangelho de hoje nós ouvimos as primeiras 
frases desse Sermão de Jesus. Aqui Jesus diz para quem o 
Reino de Deus está sendo anunciado: trata-se das 
conhecidas Bem-aventuranças.  
 As Bem-aventuranças abrem o Sermão da 
Montanha que, por sua vez, é uma das partes mais 
importantes para a leitura e compreensão de todo o 
Evangelho de Mateus.  Nesse Sermão temos a nova Lei, 
proclamada pelo novo Moisés (Jesus), sobre o novo Monte 
Sinai (o monte das Bem-aventuranças), para o novo e 
verdadeiro Povo de Isarael (os que vêm ouvir a palavra de 
Jesus e O seguem).  Abrindo todo este Sermão, aí estão as 
Bem-aventuranças, que dizem para quem de modo especial 
está sendo anunciado o Reino de Deus, quem são os 
destinatários do Reino: os pobres (primeira Bem-
aventurança) e aqueles que são perseguidos por causa da 
justiça (última bem-aventurança).  Portanto, na primeira e 
na úlitma bem-aventurança é dito para quem é anunciado e 
prometido o Reino de Deus.  As demais, são explicitações 
mais particularizadas dessas (primeira e última). 
 Portanto, o Reino de Deus, na pregação de Jesus, 
assim como nos foi transmitido por Mateus, é prometido 
aos pobres. àqueles que ficam marginalizados e excluídos 
neste mundo.  É também prometido àqueles que são 
perseguidos por causa da justiça: são aqueles que, embora 
não sendo pobres, assumem a causa dos pobres, colaboram 
com a luta dos pobres para transformar essa sociedade 
marcada pela injustiça, pela marginalização, pela exclusão, 
em vista de uma sociedade nova, sem exclusões, onde haja 
justiça, onde os pobres possam ao menos viver com um 
mínimo de dignidade, tendo moradia, comida, saúde e 
educação.  O Evangelho chama a essas pessoas de 
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“perseguidos por causa da justiça”, porque, geralmente, 
quem assume a causa dos pobres, acaba recebendo o salário 
deste mundo: ingratidão, incompreensão, perseguição.   
 É muito bom prestar atenção nas palavras de Jesus 
que hoje nos foram proclamadas, para percebermos com 
exatidão, para quem Jesus veio anunciar o Reino de Deus.  
As palavras de Jesus são claras e podem servir-nos de farol 
e guia, para que também nós possamos entrar no Reino de 
Deus.  Ou melhor, que o Reino de Deus possa chegar até 
nós.  

 

5
o

 Domingo Comum – Mt 5,13-16 

 
“Vós sois o sal da Terra ... Vós sois a luz do 

mundo”.  Essas duas pequenas frases afirmativas de Jesus 
dividem a leitura do evangelho de hoje em exatas duas 
partes.  Jesus recorre às metáforas do sal e da luz, para 
designar de maneira bastante geral, o que, em última análise 
deveria ser a missão e a tarefa de seus discípulos.  Em vez 
de falar bastante teoricamente, Jesus utiliza a imagem de 
duas coisas bem conhecidas de seus discípulos: o sal e a luz, 
dizendo que eles deveriam ser como o sal e como a luz. 

O sal tem valor simbólico muito forte. Quase a 
totalidade dos povos do mundo conhece e aprecia o uso do 
sal.  Hoje quase não nos damos mais conta disso, mas a 
função principal do sal é conservar os alimentos. Nos 
tempos antigos e principalmente em lugares quentes, como 
é o caso da Palestina, o sal adquire maior importância 
ainda. Pode-se por isso mesmo imaginar com facilidade que 
o sal era caríssimo e utilizado com muito cuidado.   

A luz igualmente tinha uma dimensão simbólica 
muito grande, pois naquele tempo não havia luz por toda  
parte, como hoje.  Produzir luz era algo extremamente 
complicado, devido aos poucos recursos que se tinha para 
isso.  Jesus utilizou a imagem da luz, associando-a a uma 
cidade.  A cidade durante a noite produzia luz, já que em 
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quase todas as casas ardia um fogo.  Das margens do lago 
de Genezaré, onde Jesus estava falando com seus 
discípulos, à noite podia-se ver ao norte, sobre uma 
montanha uma cidade. Essa cidade ainda hoje existe.  Jesus 
talvez estivesse falando com seus discípulos à noite, por 
isso, falando da luz, lembrou a cidade que eles estavam 
vendo ao norte.  Vendo aquela cidade, as pessoas 
conseguiam orientar-se às margens do lago, não perdendo 
com isso nem o rumo e nem a direção.   

As imagens do sal e da luz indicam que a missão 
dos discípulos de Jesus tem a ver diretamente com o 
mundo e com a sociedade.  À diferença de outros mestres, 
Jesus não apenas indica a seus discípulos um caminho de 
aperfeiçoamento pessoal, individualista e intimista.  
Evidentemente, o aperfeiçoamento pessoal e individual não 
é negado, nem descuidado e nem desvalorizado. Há 
passagens suficientes nos evangelhos em que Jesus fala 
dessa dimensão de seus discípulos. Mas, quando quer dizer 
o que os discípulos são ou deveriam ser, usa essas duas 
imagens de hoje, colocando-os em direta relação com o 
mundo e com a realidade.   

Os discípulos de Jesus são,  isto é, existem, em 
função do mundo e da sociedade.  Assim como o sal e a luz 
interagem com a realidade, também os discípulos devem 
interagir com o mundo e com a sociedade: para conservar 
(sal) este mundo, que é casa de todos os seres criados por 
Deus e também para mostrar à humanidade o caminho e a 
direção certa, para que este mundo possa ser a casa de 
todos os seres, como era o projeto inicial de Deus, na 
aurora da criação.   

O sal e a luz interferem na realidade.  É natural que 
haja reação.  O sal em si mesmo, tem um gosto incômodo, 
mas em dose adequada e não exagerada, interage com o 
alimento, tornando-o saudável, evitando também que se 
estrague.  A luz invade a aparente tranqüilidade da 
escuridão.  Assim também se pode caracterizar a presença 
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dos discípulos de Jesus no mundo e na sociedade.  Sua 
presença incomoda, não está sempre em pacífica 
acomodação, mas é uma presença que conserva, transforma 
e mostra o caminho e a direção.  Assim ao menos deveria 
ser, tanto no tempo de Jesus, quanto nos tempos atuais! 

 

1º Domingo da Quaresma – Mt 4,1-11 

 
Neste primeiro domingo da quaresma ainda 

continuamos lendo os inícios do Evangelho de Mateujs e, 
com ele, os inícios da prática de Jesus na Galiléia. Logo após 
a luminosa cena do batismo de Jesus por João junto ao rio 
Jordão (Mt 3,13-17), o evangelho nos mostra Jesus imerso 
num ambiente de sombra: o deserto. Observemos que é o 
próprio Espírito de Deus, recebido no Batismo, que impele 
Jesus para o deserto. 
 Por quê Jesus é impelido para o deserto?  
 A resposta a essa pergunta deve ser procurada no 
pano de fundo da história do Povo de Deus no Antigo 
Testamento, mais exatamente, no Êxodo. 
 Na saída do Egito, os hebreus entraram no deserto 
do Sinai.  Lá no deserto, a fidelidade deles foi duramente 
posta à prova (cf. Ex 16,1-4;  17,1-7).   Jesus, por sua vez, está 
refazendo, por sua conta, a mesma caminhada espiritural do 
Povo de Deus.  Seu mergulho nas águas do rio Jordão evoca 
a passagem do Mar Vermelho (Ex 13,17 – 14,31). Impelido 
para o deserto pelo Espírito Santo, ele revive  “as tentações” 
que o antigo Povo de Deus teve que suportar no deserto do 
Sinai.  Assim, qual novo Moisés, Jesus realiza o novo Êxodo: 
em sua própria pessoa fiel se constitui desde já no Novo 
Povo de Deus.  
 “Então Jesus foi conduzido pelo Espírito para o 
deserto...”.  Esse meio versículo é muito significativo!  É a 
evocação de uma reprise por Jesus da prova das tentações já 
vividas pelo antigo Povo de Deus.  O número quarenta fala 
por si só.  Recorda-se a passagem dos hebreus pelo deserto 
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(Dt 8,2). Sobretudo Marcos, mais do que Mateus e Lucas, 
ressalta isso: lá no deserto Jesus foi tentado por Satanás.  
Satanás é o nome dado na Bíblia  (desde Jó 1,6) ao misterioso 
inimigo que se opõe ao estabelecimento do Reino de Deus.  
Veremos Jesus  às voltas com ele nos exorcismos (cf. Mc 
3,22-30).  No evangelho de hoje vimos que Lucas descreve as 
tentações que o demônio apresentou a Jesus. Em primeiro 
lugar, a tentação do ter : transformar pedras em pão pela 
malversação do poder divino. Em segundo lugar, a tentação 
do poder : receber o poder sobre os reinos deste mundo 
como prêmio da rendição ao poder de Satanás. Em terceiro 
Lugar,  a tentação do saber, representado pela luta ideológica 
e simbólica das citações bíblicas apresentadas pelo próprio 
diabo. No evangelho de Mateus a narrativa tem a mesma 
configuração. Só em Marcos, o evangelista mais antigo, há 
uma diferença importantíssima. Marcos é o único que não 
escreve nada a respeito do conteúdo das tentações de Jesus 
(cf. o contrário em Mt 4,1-11 e Lc 4,1-13). Marcos quer 
mostrar em seu evangelho que as tentações de Jesus não se 
resumiram àquelas por ele suportadas no deserto. Ao longo 
de toda a sua prática, sempre de novo aparecem as tentações, 
por exemplo, quando ele é solicitado a utilizar seu poder 
divino para impor o Reino de Deus de maneira triunfalista 
(cf. Mc 8,11-13. 31-33; 12,13; 14,38; 15,29-32).  
 A cena da tentação no deserto é uma evocação idílica 
da harmonia universal que deveria reinar na era messiânica, 
conforme a previsão do profeta Isaías: “Então o lobo morará 
com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. o 
bezerro e o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e 
um menino pequeno os guiará” (Is 11,6).  
 Em nossa prática pastoral também retornam sempre 
de novo situações de verdadeira tentação. Para nelas não 
cairmos, precisamos espelhar nossa prática na de Jesus de 
Nazaré. Em nosso anúncio do Reino, retomemos essa 
mansidão de Jesus, resistindo à tentação do triunfalismo, seja 
ele do tipo que for.  
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2º Domingo da Quaresma – Mt 17,1-9 

 
 O segundo domingo da quaresma nos convida a 
refletir sobre um episódio muito conhecido que os 
evangelhos nos transmitem: a transfiguração do Senhor.  Em um 
tom muito solene é narrado que Jesus levou consigo três 
homens a um monte muito alto.  Lembremos que estes três 
homens mais tarde na Igreja primitiva terão um papel muito 
importante.  E todo o jeito de contar o fato, dá a entender 
que não se trata de qualquer passeio, mas de que estamos 
diante de um fato extraordinário que está para acontecer.  A 
iniciativa de tudo o que se narra é claramente de Jesus, pois 
Ele toma consigo os discípulos, Ele os conduz ao alto do 
monte.  Não se diz de qual monte exatamente se trata.  O 
evangelho não está interessado nisso, embora desde o tempo 
dos cruzados exista na Terra Santa um Monte que se 
considera o lugar onde teria acontecido a transfiguração. 
 Na literatura judaica o monte sempre tem um valor 
simbólico, como palco de encontros especiais com Deus, 
como lugar de alguma revelação extraordinária.  Desse modo, 
não é correto dizer que Jesus simplesmente queria encontrar 
um lugar de silêncio e de recolhimento.  A subida ao monte 
está diretamente ligada à cena de revelação que deverá 
acontecer lá em cima.  E a transfiguração não acontece de 
surpresa para Jesus.  Isso nota-se claramente nas palavras 
introdutórias, que dão a entender que Jesus ao menos previa 
o que estava por acontecer 
 No início se diz que isso aconteceu "seis dias depois". 
A mesma indicação podemos constatar no mais antigo 
evangelho de Marcos. Por alguma razão, Lucas, em seu 
evangelho, mudou a informação de seis para oito dias  
Fiquemos com a notícia mais antiga de que isso aconteceu 
seis dias depois dos fatos anteriores (cf. Mt e Mc).  Com isso 
talvez se queira estabelecer uma ligação com Ex 24,16 onde 
por seis dias a nuvem cobriu o monte e no sétimo Deus 
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chamou Moisés.  E Jesus é o novo Moisés.  Se no livro do 
Exodo se conta que da cabeça de Moisés partiam dois raios 
de luz Cf Ex 34,30), agora se diz que todo o rosto de Jesus 
resplandeceu como o sol.  E é só Mateus que anota este 
detalhe.  O aparecimento de Moisés e Elias que conversam 
com Jesus, não é um simples detalhe coreográfico.  Eles 
representam toda a tradição do Antigo Testamento que Jesus 
veio completar e cumprir.  No evangelho de Lucas há ainda o 
detalhe de que  (Lc 9,28-36) Moisés e Elias falam do próximo 
êxodo de Jesus de Jerusalém, portanto, falam da ascensão de 
Jesus. 
 Desse modo, podemos perceber que o relato da 
transfiguração, com todos estes detalhes, se torna uma 
antecipação da ressurreição.  E é neste sentido que deve ser 
entendida a voz de Deus que soa na nuvem: "Este é meu 
Filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o!"  
 Assim se explica que Jesus simplesmente ignore a 
sugestão de Pedro de construir tendas.  A transfiguração não 
é nenhum ponto de chegada, é apenas uma indicação para o 
futuro, daquilo que de fato irá acontecer, isto é, a ressurreição 
e ascenção.  Pedro deixa-se ofuscar pelo momento e perde de 
vista a caminhada e o que resta a ser feito.  Jesus desce do 
monte com seus discípulos para continuar a caminhada de 
compromisso na construção do Reino.  A transfiguração 
deveria ser alento e encorajamento. 
 

3
o

 Domingo da Quaresma – Jo 4,5-42 

 
 O evangelho de hoje nos dá a notícia sobre uma 
extraordinária acolhida que os samaritanos fizeram a Jesus.  
Logo surge a pergunta: o que haverá de verdadeiro nessa 
narração?  Há os que dizem que este texto nada mais é do 
que a voz dos samaritanos que se converteram ao 
cristianismo  e que viviam nas comunidades joaninas.  
Sabemos pelo livro dos Atos dos Apóstolos de que 
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realmente samaritanos se converteram.  Daí talvez também 
provenha a parábola do bom samaritano (Lc 10,29-37)... 
 Em todo caso, sabemos que os samaritanos eram 
desprezados pelo judaísmo oficila, desde os tempos da 
destruição da Samaria (720 a.C. por Senaquerib).  Na volta 
do exílio da Babilônia, não foram aceitos quando queriam 
colaborar na reconstrução de Jerusalém.  Eles se agarraram 
ao primeiros cinco livros da Bíblia (Pentateuco) e 
continuaram a cultuar o Senhor sobre o monte Garizim, 
como o tinham feito desde os tempos da separação entre 
os reinos do sul e do norte.  Isso explica a pergunta que a 
samaritana faz a Jesus.  Jessu respone que os tempos 
definitivos estão irrompendo na história, e que essa divisão 
histórica entre judeus e samaritanos começa a não ter mais 
sentido.   
 O poço de Jacó, mencionado no evangelho de hoje, 
é talvez o único lugar geográfico citado no NT, cuja 
localização seja exata e que não ofereça dúvidas.  O poço 
situa´se nos arredores da cidade bíblica de Siquém, hoje 
denominada “Nablus” pelos palestinos.  É o único poço 
existente naquela região.  Era um poço profundo que, 
segundo os arqueólogos, esteve em uso desde o ano 1000 
a.C. até 500 d.C. Ainda hoje tem água neste poço.  
Mediante pagamento, um monge faz descer um balde por 
uma corda, e agem recebe água deste poço para beber.  
 É relativamente tardia a atribuição deste poço ao 
patriarca Jacó, e nisso há todo um simbolismo.  Do poço 
da antiga Lei brota a água da sabedoria.  O poço, na 
tradição judaica, converteu-se em um elemento mítico, que 
sintetiza os poços dos patriarcas e o manancial que Moisés 
abriu na rocha do deserto.  É a figurada própria Lei, que se 
pensava que já fosse observada pelos patriarcas.  O poço de 
Jacó em Haram se identifica  por uma parte com Moisés no 
deserto e, por outra, com Sião, o centro do culto judaico.  
Daí a menção por parte dos profetas da água viva que 
haveria de sair de Jerusalém (Zc 14,8) e do próprio templo 



IRINEU J. RABUSKE | 49 

 

(Ez 47).  O poço chega a significar praticamente todas as 
instituições judaicas: a Lei, a sinagoga, e seu centro, 
Jerusalém.   

Nesse contexto entende-se que Jesus se apresente 
como aquele que tem uma água que de fato mata a sede.  
“Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá 
sede.  Pois a água que eu lhe der tornar-se-á  nele uma 
fonte de água jorrando para a vida eterna” (v. 14).  É uma 
água excepcional que produz efeito durável, estável e 
eterno.  A vida eterna é produzida e alimentada pela Palavra 
de Jesus e pela Eucaristia.  E a água de modo especial 
significa também o Espírito Santo.  Todo este simbolismo 
quer significar a novidade que se inaugura com Jesus Cristo 
e a riqueza dos dons do Espírito Santo.     

 

4
o

 Domingo da Quaresma – Jo 9, 1-41 

 
A cura do cego de nascença 
 O que torna importante este texto do evangelho de 
S. João é o tema da luz do mundo, como é enunciado no v. 
5: “Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo”.  
Jesus está presente como luz do mundo.  E a este símbolo 
da luz do mundo corresponde uma dupla reação: cegueira e 
visão.  Cegueira é a expressão da descrença e da 
condenação.  Visão é a expressão da fé e da salvação.  
Desse modo, percebe-se que o milagre da cura do cego de 
nascença não tem um sentido em si mesmo, mas está a 
serviço da revelação e da salvação que Jesus traz à 
humanidade.  Pois, assim como a água (3o domingo da 
quaresma), também a luz é um símbolo fundamental da 
existência humana e da experiência cristã.  
 Luta entre trevas e luz é o acontecimento decisivo 
do mundo, desde o começo da criação (Gn 1,1-5) e o 
evangelista João representa ao vivo este drama em torno da 
pessoa de Jesus.  As trevas envolvem a condição humana, 
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assim como recobriam o abismo primordial, antes da obra 
da criação. 
 O cego de nascença, por sua vez, simboliza a 
condição humana.  Mais ainda, simboliza o encontro da 
criatura humana com a luz.  Mas, da cegueira à luz há todo 
um caminho a ser percorrido, para que se realize o que 
Jesus diz: “Para um discernimento (julgamento) é que vim a 
este mundo: para que os que não vêem, vejam e os que 
vêem  tornem-se cegos” (v. 39).  Da cegueira à luz há um 
caminho a percorrer, assim como o cego também teve que 
fazer algo para voltar a enxergar.  O julgamento de Jesus é 
justamente este: há uma proposta que leva ao 
discernimento.  Quem se empenhar, seguindo a Jesus, 
começa a caminhar para a luz, deixando para trás a 
cegueira.  Foi o que aconteceu com o cego de nascença.   
 Quem não o aceita, será sempre mais confirmado 
nas trevas.  Isso é representado pela atitude dos judeus, que 
se porfiam em não querer compreender e em não querer 
enxergar, ao ponto de colocarem inclusive em dúvida a 
identidade daquele que foi curado.  Chegam inclusive a 
duvidar do fato de aquele homem ter sido cego.  Semeiam 
medo, ameaçam com excomunhão, como último ato de 
cegueira e de incompreensão.  São apresentadas no próprio 
evangelho de João aquelas atitudes e medidas que mais 
tarde de fato foram tomadas por parte dos judeus no ano 
90 d.C. contra os judeu-cristãos: a expulsão definitiva delas 
da sinagoga.  De modo que já aqui o evangelho mostra a 
clara oposição entre Jesus e sua prática de um lado, e 
religião oficial judaica do outro lado. 
 Este conflito se torna de modo especial vivo e 
candente na discussão do cego curado com as autoridades 
(vv. 24-34).  De um lado, a obstinação dos mestres em 
Israel; de outro lado, a maneira clara e decidida com que 
fala o cego curado.  A sorte do cego, agora discípulo, é a 
sorte futura dos seguidores de Jesus: ele foi expulso, eles 
também serão expulsos da sinagoga e serão perseguidos.  
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Em nosso caminho quaresmal, caminhemos em direção da 
luz, em direção da ressurreição.   
 

5
o

 Domingo da Quaresma – Jo 11,1-45 

 

A ressurreição de Lázaro 

 
 Esta narrativa é uma das mais bem elaboradas de 
todo o quarto evangelho.  Nos capítulos anteriores, os 
milagres narrados servem sempre para o evangelista 
introduzir um discurso ou diálogo polêmico de Jesus com a 
multidão.  Aqui, porém, os ensinamentos do Senhor e as 
reflexões do evangelista estão inseridas na própria narrativa 
do milagre, formando com esta um todo bem estruturado.  
Ao redor do imponente milagre da ressurreição de Lázaro, 
já morto há quatro dias e encerrado no sepulcro, o 
evangelista teceu uma rede de afirmações doutrinais e 
cristológicas que fazem desta narrativa um dos textos mais 
significativos e teologicamente mais ricos do NT.   
 A atual narrativa joanina exigiu um longo período 
de tempo para a sua formação e estrutura; durante este 
período, a tradição evangélica, que conhecida o dado da 
ressurreição de um morto realizada por Jesus, foi 
enriquecida com vários elementos, derivados tanto da 
transmissão do fato prodigioso, quanto de uma avaliação 
mais aprofundada do mesmo.  Estes elementos tornaram 
mais preciso o valor querigmático, a finalidade e as 
dimensões cristológicas.  Trata-se de uma narrativa ampla e 
desenvolvida, que não se limita à simples exposiçãodo fato, 
mas ilustra o seu significado e indica a sua dimensão 
cristológica.  O capítulo 11 do evangelho de João dá ao 
leitor algumas informações sobre o milagre de ressurreição 
e simultaneamente instrui o leitor sobre a pessoa de Jesus, 
sobre suas características e sobre seus poderes divinos.  
Uma rápida comparação desta narrativa com as narrativas 
de outras ressurreições realizadas por Jesus, como a da filha 
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de Jairo (Mt 9,18-26) e do fiho único da viúva de Naim (Lc 
7,11-17) permite logo ver a diferença tanto no plano 
narrativo, com também  no plano doutrinal.  As duas 
narrativa sinóticas se limitam a recordar em termos 
essenciais o desenvolvimento do milagre.  João, por sua 
vez, enquadra o fato em um processo dialógico, ocupa-se 
em analisar alguns detalhes do episódio, realiza refexões 
pessoais e sublinha os dados cristológicos que dão a 
explicação da intervenção miraculosa de Jesus.  
 É interessante que só João narra este episódio da 
ressurreição de Lázaro.  Dizem os especialistas, hoje, que 
certamente o evangelho de João nos está narrando um 
episódio real da vida de Jesus.  É interessante ver que os 
personagems que aparecem, também serão mencionados 
nos outros evangelhos.  Em torno a este fato da 
ressurreição de Lázaro, houve um crescimento de interesse 
por estes personagens.  Recordemos que em Lucas a 
reflexão se amplia de maneira extraordinária, com a 
parábola do rico epulão e do pobre Lázaro (Lc 16,27-31).  
Lázaro é o símbolo do seguidor de Jesus e que nesta terra 
passou por agruras, em contraposição ao rico epulao, que 
passou por esta vida na fartura e completamente 
despreocupado com a sorte de seus semelhantes, que 
viviam na pobreza e na indigência.  

 

Domingo de Ramos 

 
 Neste domingo fazemos a memória da chegada de 
Jesus a Jerusalém para a Páscoa.  Antes de entrar na cidade, 
é calorosamente acolhido pelos peregrinos que também se 
dirigiam a Cidade Santa para a Festa.  “Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!” (Mt 
21,9).  A multidão acolhe Jesus com gritos de esperança na 
iminente realização das antigas promessas messiânicas.   
 A liturgia deste domingo, que abre a Semana Santa, 
é orientada tematicamente pela Paixão, que é lida 
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integralmente.  Neste ano, lemos a Paixão segundo São 
Mateus.   
 As primeira duas leituras, também muito 
conhecidas, são repetidas cada ano, e constituem como que 
a chave introdutória da própria leitura da Paixão.  O 
terceiro canto do Servo de Javé (primeira leitura) é a 
apresentação misteriosa e profética de alguém que salva, 
não de maneira gloriosa e triunfante, mas através do 
sofrimento livremente assumido.  É sofrimento purificador 
e de expiação, é libertação final.   
 A segunda leitura igualmente serve de chave para a 
Paixão, pois se trata do conhecido Hino Cristológico, que 
nasceu na própria liturgia da Igreja primitiva.  Aquele servo 
que se abandona à morte de cruz, isto é, até ao total 
esvaziamento de si mesmo, é também aquele que recebe 
um nome que está acima de todo nome e, portanto, 
apresenta a nós a sua autêntica realidade de Salvador e 
Filho de Deus.  
 Com essa perespectiva, a liturgia de hoje abre o 
caminho de sofrimento redentor de Jesus, caminho este 
que nós queremos fazer junto com o Senhor, como Simão 
de Cirene, como a multidão de povo e as mulheres.  
 Simão de Cirene e as mulheres não são simples 
espectadores, não são testemunhas neutros  da Paixão do 
Senhor.  Eles são como que tipos, exemplos de seguimento 
de Jesus, de seguimento até ao último e decisivo momento do 
caminho de sofrimento pela salvação do povo.  Diz o 
evangelho que "tomaram um certo Simão de Cirene e 
impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus".  Ele se 
torna um exemplo típico do empenho do discípulo e um 
apelo à vocação de seguir a Jesus até ao limite extremo da 
doação.  As mulheres e a multidão batiam no peito, em 
atitude de conversão. pois Jesus, percorrendo o caminho da 
cruz, lhes havia dado como última mensagem: "Chorai por 
vós e por vossos filhos". 
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 A partir deste domingo vamos acompanhar o 
caminho da cruz, não como meros espectadores, mas a 
exemplo de Simão de Cirene, das mulheres e da multidão que 
batia no peito, em espírito de seguimento de Jesus o Servo de 
Javé, até ao último e decisivo momento de sofrimento pela 
salvação do povo. 

 

Domingo de Páscoa - Jo 20,1-9 

 
 A Igreja retoma hoje as palavras de Pedro (1ª leitura) 
para proclamar com toda a solenidade a ressurreição de 
Cristo.  Na casa do centurião Cornélio Pedro fala a pagãos 
que ainda não sabem nada da história de Jesus.  O núcleo 
central das palavras de Pedro é a narração de uma história.  
Também a Igreja não anuncia simplesmente uma doutrina 
abstrata e teórica, mas anuncia Aquele que vive, Jesus de 
Nazaré que morreu e ressuscitou e O propõe como modelo 
de vida, como Aquele que dá sentido à vida e à luta pela 
realização do Reino definitivo. 
 A fé na ressurreição não é uma coisa muito simples.  
Antes, é algo difícil, não porque  seja algo acessível somente a 
alguns privilegiados, mas porque é um dom de Deus, e não 
algo que se pode conseguir por simples esforço humano.  É 
um dom que tem suas conseqüências no dia-a-dia do 
discípulo, pois, para ele, cada dia é Páscoa.  
 O Evangelho deste domingo de Páscoa nos apresenta as 
primeiras pessoas que tiveram contato com o Senhor 
ressuscitado: Maria Madalena, Pedro e o “outro discípulo”, 
que ao também entrar no sepulcro “viu e creu”. 
 Com a ressurreição, Jesus “cumpriu as Escrituras”, com 
a ressurreição realizou plenamente a antiga Lei, que declarava 
sagrado o sábado e mandava observá-lo (Ex 20,1-8).  Isto 
significa que de agora em diante não só o sábado ou o dia de 
Páscoa é santo, mas todo o tempo se torna tempo santo.  Por 
isso, pode-se dizer que cada dia é Páscoa, pois Jesus não 
apenas fez a antiga Lei andar um passo adiante como se ele 
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fosse um profeta mais atualizado do que os profetas 
precedentes.  Por isso, agora celebrar a Páscoa não é mais 
apenas uma questão de rito.  A partir de agora, o apelo é 
contínuo, pois agora não mais se celebra a "memória" da 
Páscoa, como na antiga Lei, mas agora se vive a Páscoa, na 
morte e ressurreição do Senhor. 
 Esta fé na ressurreição do Senhor é um dom de Deus.  
Dom gratuito, no sentido de não ser resultado do esforço 
humano.  Por outro lado, é um dom ou presente que 
empenha, que compromete.  Madalena correu a chamar 
Pedro e o outro discípulo.  Assim, a notícia alcançou  logo 
dimensão eclesial.  Neste trecho do evangelho de João nos é 
mostrado o processo desta fé difícil de quem está à procura 
do Ressuscitado.  E o fato acontece no domingo, dia em que 
se reúne a Igreja para cumprir a memória da Páscoa.  Assim, 
este dom da fé assume as cores e as características da 
comunidade.  É na comunidade que nossa fé na ressurreição 
se desenvolve, à medida em que nos comprometemos com a 
caminhada de fé desta nossa comunidade, à medida em que 
como comunidade formos testemunhas da ressurreição, que 
deve também acontecer cada dia na vida das pessoas, pela 
promoção da fraternidade e da justiça. 

 

Segundo Domingo de Páscoa - Jo 20,19-31 

 
 Neste segundo domingo de Páscoa, a liturgia nos 
convida a refletir ainda sobre os acontecimentos do dia da 
Ressurreição, com a primeira aparição do Senhor ressuscitado 
aos irmãos reunidos na Igreja do Cenáculo.  Tomé não esta 
presente.  No domingo seguinte, o Ressuscitado  aparece 
novamente, agora com a presença de Tomé.  O grupo dos 
discípulos é constituído Igreja pela aparição do Ressuscitado, 
pelo seu mandato missionário  e pela comunicação do 
Espírito Santo.  A vida pascal só se pode viver eclesialmente. 
 Neste evangelho de hoje, quando lido, sempre chama a 
atenção a figura de Tomé.  Ele tem um papel muito 



56 | MATEUS E SUA COMUNIDADE: O NOVO ISRAEL 

 

importante na narrativa.  De fato, a história de Tomé é uma 
espécie de dramatização das dificuldades de crer na 
ressurreição.  É uma dramatização do processo de conversão 
de nossas comunidades.  De fato, no interior das nossas 
comunidades existe também de modo muito real toda a gama 
das dificuldades e toda a gama  de níveis de fé.  O 
Ressuscitado dá a Tomé a experiência  de um sinal marcado, 
não isoladamente, mas dentro da comunidade, a comunidade 
dos discípulos que mais uma vez estão reunidos "no 
domingo".  Aparece  assim a comunidade, em sua assembléia 
dominical, como o tempo e o lugar privilegiado da presença e 
do reconhecimento do Senhor Ressuscitado.  "Meu Senhor e 
meu Deus".  Isso significa que é preciso recriar em nossas 
comunidades uma área vital diferente: as nossas comunidades 
não devem reduzir-se a simples locais de culto e de atos 
religiosos, mas devem transformar-se em lugar de perdão, de 
anúnico evangélico, da caridade fraterna, do acolhimento, de 
ajuda aos irmãos de fé hesitante e aos que a buscam.  A 
comunidade que vive na Páscoa deve também estar  sempre 
atenta aos problemas concretos que afligem a vida do povo, 
criando sempre mais na sociedade uma sensibilidade pela 
dignidade humana, para que todos possam indistintamente 
participar do tempo da Páscoa, da Ressurreição. 

 

Terceiro Domingo de Páscoa - Lc 24,35-48 

 
 No evangelho de hoje lemos o que aconteceu no final 
do episódio dos discípulos de Emaús.  Estes dois discípulos 
desencorajados, talvez desiludidos, que depois de meses de 
entusiasmo agora estão voltando para casa dando por 
encerrado  um período de suas vidas que eles julgavam ter 
acabado na total falência.  Nisto estes dois discípulos  como 
que representam a comunidade que ainda não foi capaz de 
compreender o alcance da ressurreição do Senhor.   
 O que o Ressuscitado revela aos dois discípulos no 
caminho para Emaús (cf. Lc 24,13-35) é mais ou menos em 
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resumo dito por Cristo a toda a comunidade que está reunida, 
ainda pasma com tudo o que os dois discípulos acabam de 
narrar: “era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito 
sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”.   
 Deste modo, percebe-se que o evangelista Lucas quer 
unir intimamente o problema dos dois discípulos de Emaús 
com os problemas e dificuldades de sua própria comunidade.  
Isto é, em última análise, as dificuldades dos discípulos no 
caminho para Emaús, são exatamente as dificuldades da 
comunidade. 
 Portanto, as peripécias dos discípulos de Emaús podem 
iluminar também a vida de nossa comunidade.  Quando 
achamos que não mais temos perspectivas, que estamos 
sempre no mesmo ponto  de partida e não sabemos para 
onde caminhamos, é hora de fazermos como os discípulos de 
Emaús: narra a Cristo a nossa situação, em nossa celebração 
litúrgica.  Deixar que a Palavra de Deus, desde Moisés, 
passando pelos profetas, e principalmente o Evangelho, 
ilumine a nossa situação, deixar que Palavra fale, assim como 
o Ressuscitado falou à comunidade que acabar de ouvir a 
narrativa dos dois discípulos que voltavam do caminho para 
Emaús.  Isto é leitura orante  da Palavra de Deus.  Na 
celebração poderemos reconhecer o Senhor ressuscitado que 
realmente está entre nós.  E assim como para os discípulos e 
para a comunidade ficou claro o que deviam fazer, também 
para nós podem abrir-se pistas novas e caminhos inéditos de 
ação.  “Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e 
ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu Nome, 
fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos 
pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém”.  
 Assim como para os discípulos o encontro com Jesus, 
anônimo viandante, foi motivo de esperança reanimada, o 
mesmo aconteceu com toda a comunidade reunida que ouve 
narrar o fato e vivencia a presença do Ressuscitado.  Do 
mesmo modo nós na celebração dominical podemos 
recobrar a esperança.  É ouvindo a Palavra e participando da 
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Eucaristia que nos deparamos com o Cristo verdadeiramente 
ressuscitado, razão de nossa alegria e motivo de nosso 
engajamento concreto e comprometido com o Reino. 
 

Quarto Domingo de Páscoa - Jo 10,1-10 

 
Domingo do Bom Pastor 
  
 Este tradicional domingo pascal ligado ao tema de Cristo 
Pastor, sempre nos traz um trecho do capítulo 10 do 
evangelho de São João, o capítulo do Bom Pastor.  Trata-e de 
um discurso pronunciado por Jesus durante a festa da 
dedicação do templo (hannukáh).  Jesus contrapõe ao pastor 
a enigmática figura do mercenário.  Jesus é o pastor de que 
nos fala o salmo 22, que nos conduz e nos guia  por 
caminhos seguros.  
 Quem segue o Pastor recebe a Vida.  “Eu dou a minha 
vida pelas minhas ovelhas” (Jo 10,15).  Já no Antigo 
Testamento Deus é Pastor do seu povo.  Também os chefes 
do povo do Antigo Testamento são vistos como pastores do 
povo.  Os profetas por sua vez não poupam palavras para 
denunciar os falsos pastores que, ao invés de guiar o rebanho, 
o destróem e o desbaratam.  Surge assim a esperança de que 
no futuro haverá um pastor verdadeiro que pastoreará o 
rebanho de Deus.  O “pastor” é, portanto, uma maneira de 
designar o Messias. 
 O tema do pastor se desenvolve no evangelho de João 
pela denúncia dos dirigentes feita por Jesus por ocasião da 
expulsão do cego curado (Jo 9).  As ovelhas representam o 
povo e se menciona a figura do pastor contraposta à figura 
dos dirigentes do povo, que não são exatamente chamados 
de “maus pastores”, mas de ladrões  e bandidos (Jo 10,1.8.10) 
como usurpadores, sem direito nenhum ao encargo que estão 
ocupando. 
 A crítica profética e a crítica de Jesus seguem o mesmo 
critério: missão do pastor é zelar pelas ovelhas, é 
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proporcionar vida.  E toda vez em que o pastor não cumpre 
esta missão, torna-se ladrão e salteador e usurpador do cargo 
de pastor.  Surge assim um critério para o seguimento de 
Jesus: Ele deu realmente a sua vida pelas ovelhas e no 
Ressuscitado os discípulos O reconheceram e O seguiram 
pelo mesmo caminho que passa pela cruz, e que chega à 
ressurreição, isto é, à vida plena. 
 “Avancem para águas mais profundas”.  Lembrando 
ainda o ano vocacional, a reflexão sobre o Bom Pastor nos 
faz pensar sobre a missão de todos aqueles que assumiram o 
sacerdócio ministerial e que se propõem seguir Cristo o Bom 
Pastor, no início deste Novo Milênio, em que a Igreja toma 
cada vez mais consciência de sua missão, de ser a expressão 
da misericórida de Deus junto ao povo. Nos faz também 
pensar na nossa missão como Igreja toda ministerial e nos 
coloca diante da pergunta: o que significa para nós como 
Igreja, a missão de sermos “pastor” de um povo que continua 
passando fome e apresentando outros sinais de falta de vida. 
 

Quinto Domingo da Páscoa – Jo 14,1-2 

 
 Continua neste domingo o retrato da comunidade 
cristã ideal, como nos é apresentada pelo evangelho de 
João.  Esta comunidade é gerada pela Palavra de Deus, que 
deve ser proclamada ininterruptamente.  Ela é alimentada 
pelo amor aos irmãos, sobretudo pelo amor aos mais fracos 
e pobres.   
 A leitura do evangelho nos recoloca nos tempos da 
comunidade primitiva.  A comunidade dos discípulos que 
conviveram com Jesus de Nazaré e O reconheceram no 
Ressuscitado, reflete sobre sua missão, sobre a maneira de 
seguir o Mestre.  O grupo já aumentou, outros já se uniram 
àquele pequeno grupo de discípulos.   
  A recordação da última ceia, da última noite que 
passaram com Jesus, os faz lembrar as palavras do Mestre, 
e assim se dão conta  de que Jesus naquela úlitma noite lhes 
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havia deixado um sinal distintivo: o Amor.  O amor 
recíproco entre os membros da comunidade, que de modo 
algum significa menos amor pelso que ainda não são ou 
não querem aderir à comunidade.  Desta maneira, a 
comunidade não se torna um grupo fechado.  
 Jesus fala de sua próxima volta à casa do Pai e 
Felipe diz: “Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta”.  Ao 
que Jesus responde: “Faz tanto tempo que estou com 
vocês, e você ainda não me conhece, Felipe?”  Jesus talvez 
esteja lembrando a Felipe um fato que havia acontecido  
alguns dias antes, quando uns gregos (prosélitos pagãos) 
tinham chegado a Jerusalém e queriam ter uma audiência 
com Jesus, isto é, queriam ver Jesus (Jo 12,20ss).  Com este 
fato Jesus diz que chegou a hora de sua glorificação.  O 
evangelho não ficará mais no meio de um grupo restrito e 
fechado, mas alcançará o mundo inteiro.   
 A comunidade pode agora confiante anunciar a Boa 
Nova ao mundo, confiante, porque Jesus diz: “Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida”.  E aqui está o coração do 
tema da liturgia de hoje.  Jesus é o Caminho que leva à 
comunhão.  “Verdade e Vida” servem para dizer e fazer 
entender em que sentido Jesus de fato é Caminho.  O 
salmo 32 (salmo responsorial) nos ajuda a entender o 
sentido deste caminho: “reta é a Palavra do Senhor ... Ele 
ama o Direito e a Justiça”.   
 “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” nos faz 
pensar nos tortuosos caminhos percorridos pela nossa 
sociedade, que não teve e nem tem escrúpulos em 
abandonar à margem da estrada milhões de pessoas sem 
pão, sem casa, sem terra, sem saúde, e sem educação.      
 

6
o

 Domingo da Páscoa – Jo 14,15,21 

 
 No evangelho de hoje, Jesus fala aos seus discípulos 
reunidos no cenáculo, na última ceia.  A recordação da 
última ceia, da última noite que passaram com Jesus, faz os 
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discípulos lembrar as palavras do Mestre: “Se vocês me 
amam, observarão os meus mandamentos.  Eu pedirei ao 
Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que 
permaneça com vocês para sempre.  É o Espírito da 
verdade....”. 
 Jesus está anunciando o Espírito Santo que virá em 
Pentecostes e que será aquela força que animará a 
comunidade a sair do cenáculo e anunciar o Evangelho ao 
mundo.  O mundo, por sua vez, andando nas trevas, não 
irá aceitar pacificamente este Espírito da verdade.  Diante 
das perseguições, os cristãos deverão estar prontos a darem 
a razão de sua esperança a todo aquele que a pedir (2a 
leitura = 1Pd 4,15).   
 O Espírito Santo tem, segundo João, uma dupla 
função: no interior da comunidade mantém viva e 
interpreta a mensagem de Cristo.  No exterior da 
comunidade, dá segurança para que se possa enfrentar o 
mundo e ajuda a decifrar o sentido da história, apesar das 
contradições.  O Espírito, portanto, alimenta a fé e é sinal 
da presença de Cristo na Igreja.  
 Cristo, o Espírito, o Pai e o discípulo de Jesus, estão 
unidos por um vínculo de amor.  Este é o tema da liturgia 
de hoje!  Na Bíblia é muito forte a idéia do encontro, da 
aliança, da comunhão.  E as promessas bíblicas de 
liberdade, paz, justiça, reconciliação, não podem ser 
reduzidas ao nível particular e privado.  Estas promessas 
sempre de novo nos impelem ao compromisso evangélico, 
que se traduz em responsabilidade social.  Por outro lado, 
temos presente, que estas promessas não se confundem 
com nenhum projeto social que esteja em realização. 
 Deste amor brotam as virtudes cristãs da esperança, 
que vence o pessimismo em tempos de agruras como os 
nossos; a doçura e o respeito, que dobram o ódio e o 
fanatismo; a coerência, que possibilita a que respondamos a 
qualquer um que venha a nos inquirir sobre as razões de 
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nossa esperança; e a constância, que sustenta nosso espírito, 
mesmo nos momentos obscuros.    
 

Ascensão do Senhor – Mt 28,16-20 

 
 A festa da ascensão do Senhor marca o último 
encontro do Senhor Ressuscitado com os seus discípulos.  
Encerra-se assim o período de quarenta dias  em que o 
Ressuscitado sempre de novo se encontra com seus 
discípulos.  Cristo lhes promete o Espírito Santo (1a 
leitura), para que, a partir de agora, levem adiante a missão 
do próprio Cristo. 
 Esta festa une dois momentos determinantes da 
história da salvação: com ela termina a ação histórica de 
Jesus Cristo e, por outro lado, com esta festa, inicia a 
caminhada terrena da Igreja.  
 Na festa de hoje lemos a conclusão do evangelho 
de Mateus, que é como que uma visão retrospectiva que o 
autor faz, antes de dar por concluído o evangelho.  
 A escolha do lugar para a última aparição do 
Ressuscitado é já por si só uma mensagem: a Galiléia não é 
só a terra dos pagãos (cf. Mt 4,15), mas evoca também o 
palco onde se havia desenrolado toda a atividade de Jesus.  
O Cristo Ressuscitado retorna aos lugares de sua atividade 
missionária, não para vingar-se de seus inimigos e 
adversários, mas para confirmar e autenticar o anúncio feito 
na Galiléia, e par agora confiar esta missão aos seus 
seguidores.  
 Também o monte é uma escolha intencional de 
Mateus: o monte assinala alguns eventos decisivos no 
ministério de Jesus.  As bem-aventuranças são proclamadas 
no alto de um monte.  É também no alto de um monte que 
acontece a transfiguração.  O mote tem um valor 
simbólico, de ser um lugar privilegiado para as 
manifestações de Deus, como já tinha sido no Antigo 
Testamento, quando Deus se revelou no alto do monte 
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Sinai, como o Deus dos pobres, dos oprimidos e 
deserdados da história.  Por outro lado, é também no alto 
de um motne que o tentador oferece a Jesus o domínio do 
mundo (cf. Mt 4,8-9).  Assim, a última manifestação do 
Cristo Ressuscitado também acontece, conforme Mateus, 
no alto de um monte, na Galiléia. 
 “Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a 
Terra.  Portanto, vão e façam com  que todos os povos  se 
tornem meus discípulos...”.  A obra dos discípulos é uma 
continuação da própria obra de Cristo.  Também eles são 
missionários itinerantes, como tinha sido Jesus, com o 
encargo de levar às multidões dos povos a Boa Nova 
anunciada por Jesus de Nazaré. 
  É neste sentido que no evangelho de hoje Jesus dá aos 
seus discípulos o grande mandato apostólico.  Eles devem 
fazer discípulos, batizá-los em nome da Ssma. Trindade e 
instruí-los por meio da catequese.  Para isso, contarão com a 
assistência do Espírito Santo, que por sua vez, tem uma 
função ministerial em relação à obra de Jesus Cristo.  O 
Senhor ressuscitado volta ao Pai que O havia enviado ao 
mundo, enquanto isso, o Espírito Santo continua presente 
agindo na história, para oportunamente "ensinar toda a 
verdade", isto é, iluminar os cristãos nos momentos 
concretos de sua caminhada na história. 
 

Domingo de Pentecostes - At 2,1-11 

  
 Neste domingo refletiremos sobre a primeira leitura, que 
nos narra o extraordinário evento de Pentecostes.  Tudo na 
liturgia de hoje convida a redescobrir a obra do Espírito 
Santo na Igreja, no Cristianismo, no mundo.  
 Pentecostes marca o início do tempo da Igreja.  É o 
tempo da ação do Espírito Santo.  Originalmente, 
Pentecostes era uma festa agrícola, celebrada cinqüenta dias 
depois da Páscoa - daí o seu nome - para celebrar as primícias 
e a ceifa.  Dentro do calendário judaico, era a festa para 
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comemorar a Aliança do Sinai.  É no fim desta festa que 
acontece a extraordinária teofania narrada em At 2,1-13. 
 Uma tradição judaica, preservada nos targums, nos diz 
que no Sinai, Javé ditou a Lei em setenta línguas diferentes 
simultaneamente, para que a mesma Lei fosse compreensível 
a todos os povos do mundo (setenta ao todo) que lá se 
tinham reunido para junto com Israel receberem a Torá.  É 
um indício de universalismo já existente no interior do 
próprio Judaísmo. 
 As línguas de fogo são o sinal do Espírito Santo que 
torna os discípulos capazes de falar de modo compreensível 
aos representantes de todas as nações.  Está inaugurado o 
tempo da Igreja impulsionada pelo Espírito Santo.  Os 
discípulos naquela memorável manhã tinham consciência de 
não estarem falando para os círculos estritos do povo de 
Jerusalém, mas de estarem anunciando o evento salvífico da 
paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo como a grande 
Novidade para todos os povos da terra.  A própria Jerusalém 
aparece como uma cidade cosmopolita, parece que 
representantes de todos os povos conhecidos habitassem lá, 
pois conforme o texto, não se tratava de peregrinos que 
ocasionalmente estavam lá, mas de verdadeiros habitantes da 
Cidade Santa.  Está claro o valor simbólico de Jerusalém, 
descrita como sede onde habitam pessoas de todas as nações.  
Isso faz lembrar Is 2,2-3: "Dias virão em que o monte da casa 
de Javé será estabelecido no mais alto das montanhas e se 
alçará acima de todos os outeiros.  A ele acorrerão todas as 
nações, muitos povos virão dizendo: “Vinde, subamos ao 
monte de Javé, para que nos instrua a respeito dos seus 
caminhos e assim andemos nas suas veredas”. 
 O verdadeiro dom das línguas, como o tiveram os 
discípulos no dia de Pentecostes, consiste  exatamente em 
falar uma linguagem que seja entendida pelos povos deste 
nosso Continente, pelas diversas culturas e sub-culturas.  Em 
definitivo, que a mensagem seja dita em linguagem  tal que 
realmente signifique algo para a grande massa dos excluídos. 



IRINEU J. RABUSKE | 65 

 

Ssma. Trindade – Jo 3,16-18 

  
  Todos os textos da liturgia de hoje são propostos em 
função da festa que celebramos: a festa da Santíssima 
Trindade.  E é interessante observar que ao longo da 
história, este mistério da Santíssima Trindade sempre ficou 
um pouco marginalizado.  Este mistério é celebrado 
somente na festa de hoje, única festa que ao longo do ano 
litúrgico lembra explicitamente este mistério. 
 Por outro lado, este mistério tem implicações tão 
profundas na própria vida cristã!  O fato de o nosso Deus 
não ser único em sentido absoluto, mas ser três pessoas em 
um só Deus, é hoje o ponto de partida para a reflexão 
sobre o tipo de comunidade que são chamados a formar 
aqueles que seguem a Jesus Cristo Ressuscitado.  A 
Santíssima Trindade é um paradigma, isto é, uma referência 
concreta a partir da qual pensamos o nosso próprio modo 
de ser cristãos.  Por isso alguém chama hoje a Igreja de ícone 
(imagem) da Trindade (Bruno Forte).   
 No evangelho de hoje, temos um pequeno trecho do 
diálogo de Jesus com Nicodemos, como nos é apresentado 
por João.  E neste diálogo   trata-se da questão de poder 
nascer de novo e poder entrar no Reino de Deus.  
Niodemos é o representante do judaísmo oficial, está nas 
sombras da escuridão e Jesus fala da vida e da luz que é 
proposta à humanidade e que se torna crise, julgamento.  
 O fato de o nosso Deus não ser um mas três pessoas 
em um só Deus, onde acontece a perfeita intercomunicação 
entre as pessoas, isto é, acontece comunidade, é o 
fundamento pra a nossa vida cristã em comunidade.  O 
Deus que é comunidade desautoriza, por isso, todo e 
qualquer sistema de opressão neste mundo.  Ninguém pode 
invocar o Deus verdadeiro pra justificar qualquer sistema 
autoritário.  Esta é a salvação do mundo, da qual Jesus fala 
a Nicodemos. 
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 Lembramos aqui outro dito de Jesus, que se 
compreende a partir do mistério da Trindade.  Jesus fala 
aos seus discípulos sobre o novo tipo de vida que devem 
almejar: “Sabeis que aqueles que vemos governar as nações 
as dominam, e seus grandes as tiranizam.  Entre vós não 
será assim: ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser 
grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o 
primeiro dentre vós, seja o servo de todos” (Mc 10,43).  Os 
filhos de Zebedeu que provocaram este dito de Jesus, 
pensavam num reino político, e os outros dez parece que 
também.  Ainda não tinham compreendido a novidade do 
anúncio de Jesus, de que agora toda e qualquer busca de 
poder pelo poder está desautorizada.  No Reino, quem quiser 
poder, ponha-se a serviço do próximo.  
 

9
o

 Domingo Comum – Mt 7,21-27 

 
 Mateus entende que o evangelho proclamado por 
Jesus é a Nova Lei, que não veio abolir e sim, completar a 
antiga.  Para sinalizar isso, o evangelista apresenta toda a 
pregação de Jesus na forma de um conjunto de cinco 
partes, que ele considera como sendo os cinco livros da 
Nova Lei.  Neste caso, Mateus está adotando uma 
compreensão de Lei do Antigo Testamento, o conjunto dos 
cinco primeiros livros da Bíblia Hebraica, ou seja, o 
Pentatêuco.  Esta era um dos significados do termo “Lei”. 
Era a compreensão mais estrita.  Ás vezes se fala também 
em “Lei e Profetas”.   
 A primeira parte, ou o “primeiro livro da Nova Lei, 
após uma série de narrativas (Mt 3,1-4,25) engloba um 
discurso, o assim denominado “Sermão da Montanha” (Mt 
5,1-7,29).  Nesse grande discurso Mateus reuniu tudo 
aquilo que ele entende ser a síntese da pregação de Jesus 
que, qual novo Moisés, proclama a nova lei, não mais do 
alto do monte Sinai, mas do alto do Monte das Bem-
Aventuranças.  É o novo caminho da justiça, que supera, 
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em muito, o caminho que era indicado pela antiga lei, do 
Antigo Testamento.    
 Nesse sentido, as palavras do evangelho de hoje têm 
um conteúdo cristológico muito profundo.  O “novo 
Moisés”, que é o novo legislador, se diferencia radicalmente 
do Moisés que subiu ao Monte Sinai, que veio, não para 
abolir a Lei, mas para leva-la à sua plenitude (Mt 5,17).  Sua 
superioridade em relação ao legislador do Antigo 
Testamento (Moisés) reside especialmente de fundar de 
apresentar-se Ele mesmo como fundamento do que está 
proclamando. Jesus tem autoridade.  Moisés representava a 
autoridade de Deus.   
 Na leitura evangélica de hoje, ouvimos o final do 
Sermão da Montanha.  E essa parte conclusiva pretende 
convocar os ouvintes, ao final do discurso, a não apenas 
ouvirem o que foi proclamado ao longo de todo o Sermão 
da Montanha.  Trata-se da coerência entre fé e vida.  
 Por isso, não é gritando “Senhor, Senhor” que 
passaremos a integrar o mundo novo e diferente que foi 
anunciado ao longo de todo o Sermão da Montanha.  É 
preciso, com Jesus, começar a trilhar o novo caminho da 
justiça.  Por essa razão, no encontro final com Deus, não 
seremos julgados pelo que pregamos e anunciamos.  
Seremos julgados por aquilo que concretamente tivermos 
vivido.   
 Entendemos assim a segunda parte da leitura 
evangélica de hoje (v. 24-27), onde as palavras de Jesus se 
tornam explícitas: trata-se daquele que ouve da Palavra de 
Deus e a põe em prática.  Não se trata daquele que não se 
cansou de ouvir e anunciar a Palavra.  Trata-se daquele que 
ouviu, praticou e só então passou a anunciar.   
 A imagem da casa construída sobre a rocha exprime de 
maneira muito feliz a adesão concreta, por atos e em 
verdade, à palavra que Deus nos dirigiu através de Jesus. A 
casa de nossa vida cristã tem um alicerce firme: o próprio 



68 | MATEUS E SUA COMUNIDADE: O NOVO ISRAEL 

 

Cristo.  Ele é o fundamento do que anuncia. Ele é o 
fundamento do que nós cremos e praticamos.   
 

10
o

 Domingo Comum – Mt 9,9-13 

 
 Depois dos ensinamentos do Sermão da Montanha 
(Mt 5-7), o evangelista Mateus reúne nos capítulos 8 e 9 
uma série de narrativas de milagres que têm como 
finalidade confirmar a autoridade de Jesus, autoridade essa 
que já foi atestada por meio do seu ensinamento (9,35).  
Essa sucessão de narrativas de milagres é por duas vezes 
interrompida por passagens vocacionais e eclesiais.  A 
primeira interrupção ocorre em 8,18-22 em que se narra 
que um escriba queria seguir Jesus, ao que o Senhor 
respondeu com o dito enigmático “As raposas têm tocas e 
as aves do céu ninhos; mas o Filho do Homem não tem 
onde reclinar sua cabeça”.  Uma segunda pessoa quer 
associar-se aos discípulos, mas quer primeiro sepultar seu 
pai, recebendo como resposta o dito radical “Segue-me e 
deixa que os mortos enterrem seus mortos”.  
 A segunda interrupção das narrativas de milagres é 
constituída justamente pelo texto que lemos na liturgia 
deste 10o domingo do tempo comum.  Também aqui se 
trata de uma vocação.  Jesus convoca Mateus para seguí-lo.  
O evangelho nos informa que esse Mateus era cobrador de 
impostos.  Era um publicano.  Essa informação é 
importante, pois os publicanos, ou cobradores de impostos, 
pelo próprio cargo que exerciam, eram considerados 
impuros e pecadores.  Assim, eram menosprezados e até 
odiados pelo povo, em primeiro lugar, por serem impuros, 
pois a profissão tornava a pessoa automaticamente impura, 
pois lidava com pagãos e com dinheiro pagão.  Por outro 
lado, também eram odiados porque eram considerados 
colaboradores do poder de ocupação romano.  Eles 
estavam a serviço do Império Romano.   
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 Mesmo assim, Jesus chama um publicano para ser 
discípulo!  Em outra ocasião, Jesus também tem conto com 
um publicano.  É o caso de Zaqueu, em cuja casa Jesus 
também foi fazer uma refeição (Lc 19,1-10). 
 Podemos ainda lembrar que Jesus inclusive contou 
uma parábola em que um personagem é um publicano.  É a 
conhecida parábola do fariseu e do publicano (Lc 18.19-
14).   
 Diante do convite de Jesus, Mateus imediatamente 
deixa seu lugar de trabalho e segue Jesus.  É o seguimento 
incondicional.  Mateus é um exemplo de discípulo.  Ele foi 
chamado por Jesus.  O escriba do exemplo acima, não 
havia sido chamado, e talvez por isso tenha recebido aquela 
resposta tão enigmática.  Além disso, aquele que é 
chamado, deve seguir sem colocar condições, e não como 
aquele que primeiro queria sepultar seu pai.  
 A leitura do evangelho de hoje nos coloca diante da 
realidade de que todos nós somos discípulos de Jesus.  A 
compreensão do sentido vocacional da vida cristã é parte 
essencial de nossa fé.  Temos muito a aprender como o 
exemplo de Mateus.   
 

11
o

 Domingo Comum – Mt 9,36 – 10,8 

 
 Durante sua vida pública, Jesus teve um cuidado 
especial na formação de um grupo de doze discípulos.  
Além de pregar o Reino de Deus às multidões, constituídas 
em sua maioria de pessoas que não tinham praticamente 
nada a esperar desta vida, por não terem trabalho, e por 
conseqüência, não terem alimentação adequada e por lhes 
faltarem os demais bens básicos necessários a um mínimo 
de dignidade, além disso, Jesus tinha esse cuidado especial 
em formar um grupo de doze discípulos, para que levassem 
avante esse anúncio do Reino de Deus que era tão esperado 
pelo povo.  Jesus escolhe exatamente doze, simbolizando 
com isso que a caminhada de fé do Antigo Testamento, 
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com as doze tribos de Israel, estava sendo levada adiante, 
agora, com a pregação de Jesus e com seus doze discípulos.   
 Podemos assim entender porque Jesus teve pena 
daquelas multidões, que eram como rebanho sem pastor.  É 
por isso que escolhe e envia os doze discípulos.  Eles 
recebem a missão de irem em nome de Jesus levar a mais 
gente aquela mensagem do Reino de Deus.  
 O evangelista Mateus fundamenta a missão que Jesus 
confia aos seus discípulos: a multidão estava cansada e 
abatida, como “ovelhas sem pastor”.  Esta imagem bíblica, 
nós a meditamos no domingo do bom pastor, que é o 
quarto domingo da Páscoa.  Agora, no tempo comum, 
tempo da missão da Igreja no mundo, a liturgia mais uma 
vez nos propõe esta sugestiva imagem.  No Antigo 
Testamento falava-se várias vezes do “pastor” e também 
dos maus pastores.  Recordemos hoje o que lemos no livro 
do profeta Jeremias (Jr 3,15): “E vos darei pastores 
conforme o meu coração, que vos apascentarão com 
conhecimento e prudência”.  O “coração” é, segundo o 
pensamento bíblico, o centro da capacidade intelectual, do 
pensamento, da reflexão.  O centro das emoções e dos 
sentimentos são as vísceras (tripas, fígado, etc.).  Assim, o 
livro do profeta Jeremias anima a esperança do povo, 
dizendo que Deus vai Ele mesmo dar ao povo pastores 
segundo o seu coração, isto é, que sejam fiéis ao projeto de 
Deus.  O povo está cansado e abatido porque não há mais 
ninguém que lhe indique os caminhos que significam 
fidelidade ao projeto de Deus.  
 E Jesus dá aos seus discípulos esta missão, de serem 
estes pastores conforme o coração de Deus, fiéis ao projeto 
de Deus e não preocupados unicamente com ritualismos e 
estruturas humanas.  Estes pastores devem continuar a 
missão de Cristo, que veio anunciar o início dos tempos 
definitivos, com a proximidade e irrupção do Reino de 
Deus.  Os tempos estão maduros pra a realização do Reino.  
É para isso que existe a Igreja, é para isso que os cristãos 
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são chamados a serem presença transformadora no mundo.  
Os milhões de famintos constituem hoje a multidão 
cansada e abatida, como ovelhas sem pastor.  Isso deve 
interpelar-nos, se quisermos também nos ser pastores 
conforme o coração de Deus.   
 

12
o

 Domingo Comum – Mt 10,26-33 

 
 Falar abertamente e sem medo ao mundo!  Este é o 
tema da liturgia de hoje.  Isso significa, falar sem estar 
amarrado com nada, unicamente tendo compromisso com 
o anúncio do Reino de Deus e da sua justiça.  Isso é 
proclamar a verdade de cima dos telhados.  Falar de cima 
dos telhados é uma metáfora, e metaforicamente deve ser 
entendido, se quisermos ser fiéis ao texto.  Quem não está 
comprometido com nenhuma força deste mundo e, 
portanto, contrária ao Reino, este tem condições de 
proclamar a verdade do alto dos telhados.  Quem não tem 
esta liberdade, deve falar aos ouvidos.  Portanto, aqui se 
trata de algo bem mais profundo, do que simplesmente de 
técnicas de comunicação... 
 Assim, talvez seja importante refletir sobre o modo 
pelo qual o cristão pode hoje pôr em prática a exortação e a 
advertência que Jesus dirige a seus discípulos.   
 Tomemos como ponto de partida a situação em que 
o cristão é hoje chamado a dar testemunho, em nosso 
contexto sócio-cultural ocidental.  Por um lado, aqui em 
nosso continente, se trata de uma sociedade secularizada, 
cética a respeito dos valores da transcendência e 
tendencialmente fechada e obtusa a todos os desafios que 
venham “do alto”, ou do “exterior”, que tendam a dar uma 
orientação à história das criaturas humanas.  Esta sociedade 
é também indisposta a aceitar a mensagem do Deus que 
fala através da realidade crescente das massas de miseráveis.  
Procura-se assim outras fontes para alimentar o “espírito”, 
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tais como, o esoterismo, pensamento positivo, etc., como 
caminhos para adquirir poder, força e energia.   
 Nesse contexto de “deserto sagrado” e de “eclipse do 
transcendente e dos valores absolutos”, Jesus, com seu 
evangelho de hoje, convida os seus discípulos e seguidores 
a darem testemunho dos desígnios de Deus a respeito da 
humanidade, assim como Jesus os revelou por suas palavra 
e ações.  Os discípulos e seguidores de Jesus são 
convidados a anunciá-lo como Salvador e juíz da 
humanidade.  
 “Não temais os que matam o corpo...”.  Se para nós 
talvez possa parecer uma admoestação um pouco fora de 
lugar, lembremos que muitos continuam a pagar com a 
própria vida o preço do anúncio do Reino de Deus e da sua 
justiça.  E isso não acontece lá na lua.  Sempre de novo se 
ouve a notícia de alguém que pagou por defender o pobre e 
o fraco. 
 A atualidade das palavras de Jesus está nisso:  elas 
podem e devem reavivar no coração do discípulo e da 
comunidade cristã a firme convicção das realidades  em que 
crêem, e que são convidados a professar, com dedicação 
radical, no meio de uma massa de indiferentes e de 
desinteressados diante dos apelos que Deus nos faz através 
dos sinais de nossos tempos.    
 

13
o

 Domingo Comum – Mt 10,37-42 

  
 A radicalidade do seguimento de Cristo!  Este é o 
grande tema da liturgia de hoje.  É muito fácil escrever ou 
falar sobre isso.  Corre-se o risco s de ceder aos ímpetos da 
retórica sem compromisso.  No entanto, o  evangelho de 
hoje nos convida a refletir sobre o assunto.  
 Contextualmente, o trecho de hoje conclui o assim 
chamado “discurso apostólico” de Jesus, conforme Mateus 
capítulo 10.  É no conjunto desse capítulo elaborado por 
Mateus que o trecho ganha sua maior força e conserva seu 
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significado mais originário e imediato.  Mas, as palavras de 
Jesus são de uma tal radicalidade, a ponto de ultrapassarem 
qualquer  fronteira e referência contextual, e de interpelar o 
ouvinte com tamanha imediatez a ponto de dispensar 
qualquer mediação, interpretação ou contextualização.  É 
claro que não estamos querendo fazer uma leitura 
fundamentalista do trecho evangélico.  Mas também não 
queremos tornar o texto inócuo.  Na construção do 
evangelho de Mateus, estas são as palavras do próprio 
Ressuscitado que, retomando tudo quanto havia dito nos 
dias de sua vida terrena, se dirige aos seus discípulos de 
todos os tempos e lugares e exige uma escolha radical por 
Ele, como Senhor, de modo que todo o resto seja colocado 
ao menos em segundo lugar, inclusive os afetos mais caros 
e, por fim, a própria vida. 
 Deste modo, a vida do discípulo, como seguidor de 
Cristo Mestre, é uma resposta convicta e decisiva a este 
apelo; é um “ser dignos” de Cristo, confessado e 
testemunhado como valor absoluto, como amor supremo, 
tesouro e pérola preciosa, pelos quais vale a pena vender 
tudo o que se tem (cf. Mt 13,44). 
 Ao longo da história, ao longo dos séculos, homens e 
mulheres, longe de Jesus no tempo, se sentiram atraídos 
pela força destas palavras e decididamente se colocaram a 
serviço da construção do Reino, seguindo Cristo de modo 
radical, com uma escolha de um tipo de vida também 
radical, como expressão da adesão incondicional ao Senhor. 
 A segunda metade do evangelho de hoje contém 
ditos de Jesus, pronunciados em um contexto diverso, mas 
que se ligam bem ao que é dito na primeira parte.  Aqui, 
fala-se da dignidade e responsabilidade do discípulo.  Quem 
anuncia o Reino é digno de ser acolhido, e quem acolhe o 
discípulo, é como se acolhesse o próprio Cristo.  Por outro 
lado, o discípulo tem a responsabilidade diante dos 
“pequeninos”, com quem Cristo se identifica.  Estes 
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pequeninos são o sinal da presença de Cristo na história, 
sinal de divisão e julgamento (cf. Mt 35,31-46). 
 

Festa de São Pedro e São Paulo – Mt 10,37-42 

 
 Hoje é festa de S. Pedro e S. Paulo, os dois apóstolos 
mais importantes e que são como que as colunas mestras na 
consolidação do cristianismo primitivo.  Esta festa é muito 
antiga.  Já era celebrada no 4º século esta festa em honra dos 
dois apóstolos.  Paulo foi de modo especial apóstolo dos 
gentios, soube levar de modo eficaz a proposta cristã para 
fora do ambiente cultural judaico e soube traduzí-la  em uma 
linguagem adequada aos helenistas.   
 Mas a figura preponderante na liturgia de hoje, é sem 
dúvida Pedro.  No evangelho  lemos este famoso trecho da 
confissão de Pedro.  Basta um rápido exame  dos evangelhos  
sinóticos para ver que Pedro ocupa um lugar de destaque no 
interior do grupo dos discípulos.  Com os filhos de Zebedeu 
e seu irmão André, ele pertence ao grupo mais íntimo de 
Jesus.  E também no interior deste grupo mais restrito, é 
quase sempre ele que está em primeiro plano.  Na história da 
pesca milagrosa, é ele que nitidamente faz o papel principal, 
mesmo que no final também os filhos de Zebedeu entrem 
em cena.  No texto de hoje, diante da incisiva pergunta de 
Jesus, é Pedro que responde.  Quase sempre é ele, Pedro, que 
aparece como porta-voz dos doze.  
 O que chama a atenção, é que apesar de seu lugar 
especial dentro do grupo dos doze, Jesus em várias ocasiões 
dirija palavras duríssimas a Pedro.  No texto paralelo, em 
Marcos, logo após a confissão de Pedro, Jesus o chama de 
"satanás" (Mc 8,33), porque Pedro não quer entender o 
caminho de Jesus, raciocinando apenas com categorias 
humanas.  
 Mas o que mais interessa na festa de hoje, é a passagem 
propriamente petrina, representada pelos vv. 18 e 19.  A 
missão de Simão é anunciada com uma seqüência de três 
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metáforas: a da pedra, a das chaves, e a do binômio ligar-
desligar. 
 O termo ekklesia (igreja=assembléia) ainda não se tinha 
revestido de todo o seu significado institucional que esta 
palavra "igreja" assumirá mais tarde.  Aqui ainda segnifica 
"assembléia".  Em todo caso, o texto mostra que Jesus atribui 
um papel preponderante a Pedro em relação aos seus demais 
seguidores.  E podemos dizer que Mt 16,18-19 é o ponto de 
chegada na reflexão eclesial sobre as tarefas de Pedro, e não 
ponto de partida.  
 Assim, Pedro significa a garantia  de estarmos  na 
comunhão dos que seguem a Cristo, mais do que um centro 
de ordem e disciplina diverso de Cristo.  A Lumen Gentium 
recolocou a hierarquia dentro do Povo de Deus, como sendo 
uma sua expressão, função, manifestação histórica, e não 
como uma capa ou fonte de inibição.  O lugar de Pedro, 
nesta persepectiva, é um  centro de comunhão e de caridade, 
mais do que de poder.  Deste modo seria interessante que a 
frase "tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam 
meam" que está escrita em letras grandíssimas na basílica de 
S. Pedro em Roma, também estivesse escrita em cada uma de 
nossas igrejas e capelas. 
 

15
o

 Domingo Comum – Mt 13,1-23 

 
 Jesus costumava falar de maneira muito simples ao 
povo da Galiléia.  Isso não significa que não tivesse uma 
mensagem profunda a transmitir.  Pelo contrário, pra que a 
profundidade de uma mensagem pudesse ser bem 
entendida, Jesus procurava falar da maneira mais clara 
possível.  Assim, toda e qualquer pessoa tinha condições de 
entender o que ele dizia.  E o recuso que Jesus mais usou, 
para se comunicar com o povo, foi a parábola.   
 O que é uma parábola?  Dizem os estudiosos, que a 
parábola é uma maneira de ensinar usada pelos povos 
semitas, e entre eles, de modo especial, pelo povo de Israel.  
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A parábola consiste basicamente em uma comparação, 
tirada da realidade concreta, do dia a dia dos ouvintes.  
Nessa comparação pode haver muitos detalhes 
interessantes, mas no final das contas, ela deve conter um 
único ensinamento. De modo que, para exprimir uma idéia, 
Jesus usa uma comparação, que pode também tornar-se 
uma pequena história.  O segredo todo está em descobrir 
qual é este ensinamento que está por trás dessa comparação 
ou parábola.   
 Os discípulos perguntam porquê Jesus fala em 
parábolas.  A resposta é: “Porque a vocês Deus dá a 
conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não... 
Deste modo se cumpriu para eles a profecia de Isaías: é 
certo que ouvireis, porém, nada compreendereis”.  Jesus se 
refere aí ao endurecimento do coração de Israel, do qual já 
o profeta falava.  Jesus não fala por enigmas que só os 
discípulos poderiam entender.  Pelo contrário, fala do 
modo mais claro possível.  Mas citando o profeta Isaías, ele 
se refere àqueles que se fecharam a qualquer nova 
mensagem de salvação, isto é, endureceram o seu coração, 
esclerosaram sua capacidade de compreender.  
 Hoje ouvimos a parábola do semeador, que está 
baseada na experiência concreta do povo, que em sua 
maioria estava muito acostumado com a realidade agrícola.  
Jesus está falando do Reino de Deus.  Daquela semente que 
de fato conseguiu desenvolver-se, surgiu um grande 
resultado.  É o grande resultado que interessa.  E o grande 
resultado é o Reino de Deus, que está começando a 
acontecer com a pregação de Jesus.  Podem ocorrer muitas 
dificuldades, mas a colheita final está garantida!  Aí está o 
ensinamento desta parábola: de humildes inícios, cheios de 
dificuldade, podemos esperar o futuro cheio de realização. 
 De modo que a parábola do semeador é uma 
mensagem de ânimo para os ouvintes de Jesus.  Quando 
nas primeiras comunidades essa parábola era repetida pelos 
missionários itinerante, certamente também despertava 
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ânimo e confiança em meio às dificuldades.  Pode, por isso 
mesmo, ser também uma palavra de ânimo para nós.  O 
Reino de Deus ainda está sendo construído, e se estamos 
em meio às dificuldades, não há por que perder a 
esperança.  Jesus iniciou esta obra e garante o resultado 
final, que não dependerá só nem principalmente de nós.   
 

16
o

 Domingo Comum – Mt 13,24-43 

 
No evangelho deste domingo continuamos a ler o 

discurso das parábolas de Jesus.  E o texto de hoje é 
bastante amplo, por isso mesmo, o lecionário prevê que se 
possa ler somente a primeira parte (vv. 24-30): a parábola 
do joio. 
 Vamos refletir sobre o texto inteiro, e começamos 
pela parábola do joio.  Para compreendê-la, é bom lembrar 
quer ao tempo de Jesus havia uma esperança messiânica 
muito triunfalista.  Esperava-se um messias glorioso, que 
viria instaurar triunfalmente os tempos definitivos.  Mas 
Jesus se revela um messias diferente e, na comunidade 
messiânica, por Ele inaugurada, convivem os germes do 
bem e do mal.  É uma realidade plenamente inserida na 
história, é uma realidade ainda incompleta, a caminho da 
instauração completa  e final, que acontecerá somente no 
misterioso futuro de Deus.  A parábola é, portanto, um 
convite para que deponhamos nossa impaciência 
maniqueísta de querermos sempre e imediatamente 
classificar e separa o bem do mal.  O tempo da colheita 
ainda está muito distante.  
 Seguem as duas pequenas parábolas do grão de 
mostarda e do fermento.  Estas duas parábolas igualmente 
têm a finalidade de corrigir uma falsa expectativa, e 
sugerem uma justa mentalidade a respeito da pessoa e da 
obra de Jesus: o Reino de Deus não se instaura pelo uso do 
poder e da força, nem acontece de modo glorioso e 
brilhante. 
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 As duas parábolas têm como chave o contraste entre 
pequeno e grande.  A semente de mostarda é de fato a 
menor semente de que se tenha conhecimento.  É tão 
pequena, que se torna difícil tomar uma só na mão.  Mas, 
uma vez lançada na terra, torna-se uma árvore!  Assim é o 
Reino de Deus, que se inicia com a prática de Jesus: é um 
início humilde e parece na obter futuro nenhum.  No 
entanto, diz Jesus, o final, que certamente acontecerá, é 
comparável à árvore de mostarda, que igualmente se 
originou de uma sementinha tão miúda, que para alguém 
não entendido, no máximo, poderia produzir uma pequena 
plantinha de capim. 
 A parábola do fermento ainda acrescenta o 
dinamismo e o aspecto transformador da prática de Jesus.  
Certamente uma transformação que na acontece com 
alarido e publicidade, mas uma transformação que ocorre 
de modo silencioso e no interior da própria realidade. 
 Assim, essas parábolas também podem iluminar 
nossa prática de hoje, e nos apresentam alguns critérios, 
que nos podem dizer se nossa prática é fiel ou não ao 
modo de Jesus agir, falar e anunciar o Reino de Deus. 
 Mateus observa que Jesus falava em parábolas, para 
que se cumprisse a Escritura.  As parábolas também 
revelam, em sua simplicidade, que Jesus é o messias 
esperado.   
 

17
o

 Domingo Comum –  Mt 13,44-52 

 
 Descobrir um tesouro não é algo que acontece todos 
os dias.  Pelo contrário, é algo muito raro.  Mas, nos 
tempos antigos, em que não havia todo um sistema 
bancário como o temos hoje, os proprietários de fortunas 
muitas vezes se obrigavam a de fato enterrar seus tesouros, 
principalmente quando havia perigo de guerra, ou quando 
viessem os romanos para cobrar os tributos.  Nessas 
circunstâncias, era mais fácil acontecer que algum tesouro 
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ficasse abandonado, pela morte de seu proprietário, ou, 
pelo fato de seu proprietário ter sido aprisionado e ter sido 
vendido como escravo.  Daí a possibilidade real, no tempo 
de Jesus, de acontecer de vez em quando, que alguém, 
lavrando a terra, encontrasse um verdadeiro tesouro 
escondido, perdido, ou abandonado. 
 O protagonista da nossa parábola parece ser um 
agricultor comum, que encontra um depósito de dinheiro, 
enquanto está trabalhando na terra de outra pessoa.  
 A parábola não foi contada para justificar a atitude do 
lavrador que encontrou o tesouro.  Sabemos que a parábola 
quer dar-nos um ensinamento, e este é preciso procurar.  
Neste caso,  a atitude moral do homem que encontrou o 
tesouro, não interessa.  Apenas faz parte da história que se 
conta.  Jesus usa um exemplo real.  Quando alguém 
encontra um tesouro nestas condições, certamente irá 
proceder assim.  
 O que se quer, é mostrar o valor inestimável do 
tesouro e do comportamento do homem que adquire o 
campo.  O tesouro é o Reino de Deus, de valor inestimável, 
ao qual devem subordinar-se todos os outros valores.  Esta 
é a atitude que é preciso ter diante do Reino de Deus.  E 
não se trata aqui somente de colocar os outros bens depois 
do valor supremo do Reino, mas de uma verdadeira 
desvalorização dos próprios bens, pois nenhum outro bem 
pode satisfazer-nos quando adquirimos a consciência do 
Reino.  Seremos verdadeiros cristãos quando 
compreendermos que o Reino de Deus é tudo na vida, 
mais indispensável do que o pão de cada dia. 
 Este redimensionamento ou conversão é o primeiro 
passo.  Não devemos ficar aí, a contemplar a superioridade 
do Reino, para depois ficar indiferentes.  É preciso decidir-
se, assim como o lavrador que encontrou o tesouro.  Ele 
não ficou no campo, contemplando extasiado aquele 
tesouro.  Retornou logo à lucidez e decidiu o que era 
preciso fazer:  transformar todos os seus bens em dinheiro, 
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para comprar o campo, e tomar posse do tesouro.  Assim 
acontece com o Reino de Deus:  exige de nós 
despojamento, nem sempre só de bens materiais, mas 
muitas vezes de esquemas  mentais e de maneiras de 
pensar, que não se harmonizam com a mensagem do Reino 
de Deus, tal como Jesus o anunciou na Galiléia.  O Reino 
significa uma total e radical nova maneira de entender as 
relações entre as criaturas, onde nenhuma forma de 
opressão ou exploração mais será admitida.   
 

18
o

 Domingo Comum – Mt 14,13-21 

 
 A notícia da morte (martírio) de João Batista parece 
ter causado um impacto muito forte no ânimo de Jesus, que 
agora se retira para um lugar mais isolado.  Em todo caso, 
não deve ter se afastado muito de Cafarnaum, já que o 
evangelho nos conta que o povo conseguiu ir a pé até ao 
lugar para onde Jesus se havia retirado.  A tradição 
conserva um lugar, como sendo o palco do acontecimento 
que hoje é narrado:  é a igreja da multiplicação dos pães, 
distante mais ou menos três quilômetros de Cafarnaum, 
num lugar que antigamente se chamava Heptapegon, isto é, 
o lugar das sete fontes.  Trata-se de fontes de água salgada, 
que no tempo de Jesus desaguavam diretamente no lago da 
Galiléia.  Hoje, esta água é desviada, pra evitar que o lago se 
torne muito salgado, pois a água é utilizada para irrigação 
agrícola.  Hoje este lugar se chama Tabgha.  
 Diante da multidão que a pé se dirigiu até lá, Jesus é 
movido pela compaixão.  Curou os doentes, certamente 
durante todo o dia.  Ao entardecer, os discípulos lembram a 
Jesus de que é preciso mandar aquela gente para casa.  Mas 
Jesus, em sua compaixão, talvez adivinhou que muitas 
daquelas pessoas não teriam o que comer.  Por isso diz aos 
discípulos: “Dai-lhes vós mesmos de comer”.  Jesus queria 
tornar claro aos seus discípulos, de que eles têm um 
compromisso concreto com esse povo. 
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 A multiplicação dos pães tem despertado muito 
interesse ao longo da história.  É um milagre muito ligado à 
vida concreta de cada dia, isto é, à realidade de que as 
pessoas têm necessidade de se alimentar.  Por isso mesmo, 
multiplicaram-se as tentativas de interpretação ou 
“explicação” deste milagre.  Houve inclusive tentativas as 
mais variadas, para explicar racionalmente este milagre, isto 
é, recorrendo a explicações que eliminam a necessidade de 
Jesus milagrosamente multiplicar o pão.  Uma delas, 
bastante espalhada entre nós, diz que os discípulos 
ordenaram que todos se sentassem e colocassem em 
comum o que haviam trazido em suas bolsas, de modo que 
a partilha fez com que ninguém ficasse sem o que comer, e 
nisto teria consistido o milagre.  Esta é a mais simpática e 
educativa de todas as tentativas de “explicar” o milagre, 
mesmo assim também não é suficiente.  
 De qualquer modo, o texto quer nos dizer que Jesus 
tinha pena daquela gente, em em outro lugar se diz que 
eram como “ovelhas sem pastor”.  A compaixão de Jesus 
não diz respeito só e talvez nem principalmente ao estado 
espiritual em que aquela gente se encontrava.  Jesus tem 
compaixão do povo também por causa das condições reais 
de vida em que ele se encontra.  Sabemos que quem tinha 
tempo para andar atrás de pregadores populares, era gente 
sem trabalho e sem casa.  E para Deus isso não é 
irrelevante.  Ao contrário, Deus está muito preocupado 
com a sobrevivência material das pessoas.  E é isso que o 
evangelho quer deixar claro, ao narrar-nos o episódio da 
multiplicação dos pães.  Por isso, evitemos desviar-nos 
deste interesse primário da narrativa, procurando explicar 
“como” este milagre poderia ter acontecido. 
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 Domino Comum – Mt 14,22-33 

 
 Hoje continuamos a ler no evangelho de Mateus, o 
que aconteceu logo depois da multiplicação dos pães 
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(domingo passado).  Jesus manda seus discípulos com o 
barco iniciarem o caminho de regresso, certamente para 
Cafarnaum.  Enquanto isso, o próprio Jesus ia despedindo 
o povo.  Certamente já era noite, pois a multiplicação dos 
pães havia ocorrido ao entardecer, ou à chegada da noite.  
Depois de rezar num monte, durante a noite, caminha 
sobre as águas e chega até ao barco dos discípulos.   
 Aqui trata-se de outro milagre sobre a natureza, tal 
como o havia sido já a multiplicação dos pães.  E nem para 
este milagre faltaram tentativas de “explicação” racional de 
como isto teria sido possível.  Aquilo que parece uma 
anedota, de que havia umas pedras na água e que Jesus 
sabia onde elas se encontravam, enquanto Pedro tinha 
errado as pedras, na verdade é uma tentativa de explicação 
de um grande pensador racionalista do século XIX.  De 
modo que também para este milagre é inútil procurar 
“explicações”.  O milagre é exatamente uma narrativa que 
mostra o poder de Jesus, mas um poder que não é usado 
simplesmente para oferecer um espetáculo, como num 
circo ou palco de mágica.  Jesus revela seu poder sempre 
em conexão com a finalidade e o objetivo de sua prática:  o 
anúncio do Reino de Deus. 
 E convém lembrar que Mateus está contando estes 
fatos, pensando em sua comunidade.  No evangelho de 
hoje, depois da desastrosa valentia de Pedro, que só não se 
afogou porque Jesus veio em seu socorro, os discípulos 
fizeram uma confissão de fé em Jesus como Filho de Deus.  
Ao narrar tudo isso, podemos imaginar que Mateus esteja 
pensando no vento das dificuldades que atingem a sua 
comunidade.  Os momentos críticos da comunidade sã 
aqueles em que se avolumam as dificuldades externas, mas 
também e sobretudo, aqueles em que nos seus próprios 
componentes enfraquece a fé no Senhor.  
 A atitude de Pedro no evangelho de hoje, mais uma 
vez nos chama a atenção.  Sabemos que nos evangelhos, 
geralmente Pedro é o porta-voz dos demais discípulos.  Ele 
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fala em nome dos demais discípulos e Jesus, muitas vezes, 
ao se dirigir a Pedro, na verdade está querendo dizer algo 
que diz respeito ao conjunto dos discípulos.  No evangelho 
de hoje, entre as linhas pode-se ver uma alusão ao Cristo 
ressuscitado.  Mateus quer lembrar a fé na ressurreição do 
Senhor.  Aí entra a atitude de Pedro, que por suas próprias 
forças quer ir ao encontro do Senhor. A lição é que todas 
as tentativas de prova física da ressurreição estão 
condenadas a naufragar como Pedro.  O Cristo 
ressuscitado só se pode atingir com os olhos da fé.  É este 
o caminho para a comunidade ser fiel a Jesus e a seu 
projeto.   
 

Festa da Assunção de Maria – Lc 1,39-56 

 
A festa da assunção de Maria nos lembra que Maria 

já está vivendo aquela realidade definitiva a que todos nós 
também somos destinados.  O dogma da assunção afirma 
que Maria já se encontra junto a Deus de modo definitivo.  
De maneira que Maria é para nós um sinal  escatológico, da 
realidade  última e definitiva junto a Deus que nos espera e 
para a qual somos chamados, como criaturas.  Este mundo 
e esta vida, não são mais do que uma passagem.  É a 
realidade provisória.  Muitas vezes não nos damos conta 
disso e vivemos como se a vida fosse sem, fim e que a 
morte só atingisse os outros.  Isso não passa de ilusão! Aí 
Maria, na festa de hoje, nos lembra que nosso destino é 
outro, junto a Deus e que somos convidados a nos 
prepararmos para esse destino, para essa realidade última e 
definitiva. 
 O evangelho da festa de hoje nos apresenta Maria 
que, após haver recebido do anjo Gabriel o anúncio  de que 
seria mãe do Salvador, vai à casa de sua prima Isabel, que 
também espera um filho, que tinha sido prometido pelo 
anjo de Deus a Zacarias.  O filho que Isabel espera tem a 
missão de preparar a vida de Jesus como Messias. 
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 Ao se encontrarem e após a saudação de Isabel, 
Maria entoa um hino, o Magnificat. Nesse hino encontra-
se a mensagem evangélica da festa de hoje. É o hino 
daquela – Maria – que aceitou o convite de Deus, convite 
para participar de modo muito intenso e direto de toda a 
obra salvífica que se realizaria em Jesus  
Cristo.   
 Prestemos atenção ao hino de Maria: todo ele está 
baseado em versos tirados do Antigo Testamento, é o hino 
que celebra o Deus que libertou o seu povo da escravidão 
do Egito.  É a exaltação do Deus que na história  do Povo 
de Israel se revelou  com  Aquele que ouve o clamor dos 
fracos, o grito dos oprimidos e o gemido dos explorados.  
Ao dizer “sim”, maria estava colaborando para que em 
Jesus Cristo Deus se pudésse revelar definitivamente e 
novamente retomar seu projeto de salvação e de libertação. 
 Na primeira leitura de hoje, aparece esse sinal do 
livro do Apocalipse: um dragão que persegue uma mulher 
que está para dar à luz um filho.  Esste texto sempre foi 
associado à figura de Maria. No entanto, o dragão e a 
mulher são dois sinais contrapostos e representam por um 
lado a Igreja na sua dimensão transcendente e terrena, que 
historicamente dá à luz o seu Cristo.  Por outro lado, uma 
força contrária, demoníaca e de caráter destruidor que, 
encarnando-se em fatos e em personagens históricos, 
persegue a Igreja.  Mas o êxito da luta será positivo, porque 
Deus continua a ser o Senhor da História e não abandonou 
este mundo às forças do mal. 
 

22
o

 Domingo Comum – Mt 16,21-27 

 
 Mais uma vez Pedro é o personagem principal, depois 
de Jesus, no evangelho que hoje lemos.  Jesus esclarece aos 
seus discípulos, que está na hora de deixar a Galiléia e ir 
para Jerusalém.  E Jesus prevê que lá em Jerusalém, o 
centro religioso e político da Palestina, haverá um 
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confronto fatal com as autoridades judaicas.  Jesus está 
disposto a assumir os ricos de sua missão.  Ele sabe que foi 
para isso que veio a este mundo.   
 Pedro, porém, acha que deve aconselhar o mestre.  
Faz ver a Jesus que aquilo será muio perigoso, e que seria 
melhor abandonar a idéia de ir a Jerusalém.  Em outras 
palavras, Pedro acha que não é oportuno que Jesus vá a 
Jerusalém.   
 A resposta de Jesus é dura:  “Vá para longe, Satanás”  
Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa 
como Deus e sim como os homens”.  A cada leitor atento 
deve causar espanto a dureza com que Jesus se dirige a 
Pedro, chamando-o de Satanás.  E na verdade, Pedro 
naquele momento está, de fato, sendo uma tentação para 
Jesus.  Pedro fala a linguagem do bom senso e do juízo.  
Tenta fazer Jesus crer que sua decisão de ir a Jerusalém é 
algo irrefletido e desajuizado.  Aí está a tentação:  a razão 
humana e o bom senso, ou assumir com coerência a 
missão.  De modo que Jesus tem toda a razão de chamar 
Pedro de Satanás.  
 A essa discussão segue o convite a carregar a cruz:  
“Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a 
sua cruz e me siga”.  Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e 
seguir Jesus, é acompanhá-lo no caminho para Jerusalém.  
É assumir a coerência do evangelho.  Pedro tinha pensado 
em dissuadir Jesus, fazendo-o ver que era inoportuno ir a 
Jerusalém.  Também Pedro, diante da admoestação de 
Jesus, deverá aprender a renunciar a si mesmo, tomar a cruz 
e seguir Jesus pelo caminho rumo a Jerusalém.  E sabemos 
que Pedro ainda na última hora haverá de fracassar, 
negando Jesus por três vezes.   
 Mas após a ressurreição, é Pedro que, na manhã de 
Pentecostes, se enche de coragem e fala com toda a 
veemência ao povo ao povo.  Pedro, apesar de sua 
fragilidade, tornou-se o esteio da primeira comunidade.  
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 As nossas comunidades também estão a caminho 
com Jesus.  Hoje queremos de modo especial lembrar todo 
o esforço que se faz em nossas comunidades, para viver a 
unidade da Igreja, especialmente a partir da fidelidade ao 
projeto de Deus, que se realiza de modo especial na prática 
de Jesus.  Essa fidelidade se expressa no grande esforço de 
fazermos uma caminhada comum e comunitária, em torno 
do santo padre o papa e de nosso bispo diocesano, 
assumindo juntos a caminhada pastoral em nossa diocese.   
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o

 Domingo Comum – Mt 18,15-20 

 
 O evangelho de hoje, ao menos em sua primeira 
parte, parece ser uma aplicação da parábola do bom pastor, 
que vai em busca da ovelha perdida (Mt 18,10-14). 
 Aquilo que o bom pastor faria com uma ovelha 
perdia, é o que agora cada membro da comunidade cristã  é 
chamado a fazer em relação ao irmão.  Para que cada um 
possa ser de algum modo o bom pastor do seu irmão, o 
texto também indica os meios e o jeito de se fazer isso.  
Quem vai corrigir o seu próximo, deve agir movido pela 
caridade, caso contrário, já estará sendo opressor do seu 
irmão, e todo esse empenho já não terá mais sentido algum.   
 É decisivo, neste nosso evangelho, o fato de a 
comunidade ser o ponto de referência.  O erro do irmão 
está justamente minando a comunidade eclesial.  Por isso, o 
esforço em reconduzi-lo ao caminho certo, primeiro em 
particular, depois com a ajuda de outras pessoas e, por fim, 
envolvendo toda a comunidade.  
 Sabemos que Mateus escreve o seu evangelho com 
uma preocupação muito especial:  ele procura transmitir o 
que recolheu sobre a pregação de Jesus, e organiza tudo 
isso, preocupado em mostrar à sua comunidade, o que 
significa ser Igreja.  Por isso mesmo, o evangelho de Mateus 
é por muitos chamado de “evangelho da Igreja”.  No texto 
de hoje, a referência à comunidade faz com que a 
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preocupação em corrigir o próximo tenha sentido 
comunitário, tornando, com isso, a comunidade (=Igreja) 
mais fiel a Jesus Cristo, e mais capaz de anunciar a Boa 
Nova ao mundo. 
 É nesse contexto que se pode entender a frase:  “Se 
nem mesmo à Igreja der ouvido, trata-o como o gentio ou 
o publicano”.  Parece que se trata de exclusão da 
comunidade.  Não se trata de uma verdadeira e própria 
expulsão da comunidade, mas o texto quer mostrar que a 
pessoa mesma está se colocando fora da comunidade. 
 Nesse sentido também se pode entender o que na 
primeira leitura de hoje (Ez 33,7-9) Deus diz ao profeta 
Ezequiel:  ele tem a missão de ser sentinela do povo.  Ele 
tem a tarefa de chamar a atenção do Povo de Deus, para os 
erros que estão acontecendo.  Se o profeta não advertir o 
“ímpio”, ele (profeta) mesmo será responsável pela morte 
dele (do ímpio).  Além dessa tarefa de chamar o ímpio à 
conversão, o profeta tem também a missão de ser sentinela 
que adverte todo o Povo de Deus, que, às vezes, como um 
todo, está se desviando dos caminhos do Senhor.   
 De modo que, a correção fraterna, vista a partir da 
comunidade e tendo a comunidade como critério e ponto 
de referência, é, de algum modo, uma missão profética, 
tendo por finalidade salvar também a dimensão profética 
da Igreja na sua missão de anunciar e construir o Reino de 
Deus.   
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 Domingo Comum –  Mt 18,21-35 

 
 Pedro propõe a Jesus uma questão muito importante 
para a vida da comunidade cristã.  Ele fala em seu nome, 
como se estivesse falando de um caso acontecido com ele 
mesmo.  Porém, ele não está, na verdade, falando só de si 
mesmo, mas fala na perspectiva de toda uma Igreja que, 
vivendo neste mundo, conhece a realidade do pecado, da 
ofensa entre irmãos.   
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 No judaísmo também já se tinha a convicção de quer 
era bom perdoar o próximo.  Porém, os rabinos discutiam 
sobre o número de vezes que se deveria perdoar:  quatro 
vezes era o máximo!  Deste modo, vê-se que Pedro já 
mostra uma generosidade bastante maior, ele está disposto 
a perdoar até sete vezes. 
 A resposta de Jesus é surpreendente:  em vez de 
elogiar a extraordinária generosidade de Pedro, que está 
disposto a perdoar muitas vezes mais do que dera costume, 
Jesus diz que é preciso perdoar setenta vezes sete vezes. 
Isso equivale, na prática, a dizer que é preciso perdoar 
sempre.   
 Perdoar sempre! Disso só é capaz quem entendeu a 
mensagem do Sermão da Montanha (Mt 5,1 – 7,29).  Todo 
esse sermão é a chave para a leitura do evangelho de 
Mateus e da mensagem de Jesus de Nazaré.  E o Sermão da 
Montanha pode ser resumido naquilo que se costuma 
chamar de “regra de ouro” e que se encontra em Mt 7,22: 
“Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos 
façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a Lei e os Profetas”.   
 Alguém que entendeu o Sermão da Montanha e 
como cristão comprometido com a construção do Reino de 
Deus, apesar de tudo o que isso traz como conseqüências, 
assim escreve: “Esta regra de ouro foi o que por primeiro, 
há anos, me fez sentir gosto pelo Sermão da Montanha, 
pois aí está todo o Sermão da Montanha, resumido numa 
só frase.  A gente também pode resumir todo o Sermão da 
Montanha numa só palavra: Amor.  Por acaso Jesus não foi 
concreto?  Mais concreto é impossível!  Nós é que devemos 
evitar de tornar Jesus abstrato.  Todos nós devemos dar 
vida uns aos outros”.   
 De fato, Jesus é bem concreto, quando ilustra o que 
acaba de dizer, com a parábola: um servo tem sua grande 
dívida perdoada e depois exige sem dó nem misericórdia 
que seu companheiro, que lhe deve uma quantia sem 
importância, pague tudo na hora.  É o exemplo concreto de 
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quem não entendeu o Sermão da Montanha.  Seria o caso 
de relermos o Sermão da Montanha, para analisarmos 
também a nossa prática.  É aí que vamos encontrar aquilo 
que Jesus quer que seja a convivência entre as pessoas.  É aí 
que vamos encontrara elementos para construirmos 
comunidades de fé e de caridade, que possam ser sinal 
profético no mundo de hoje, testemunhando pela sua 
própria vivência os valores evangélicos.   
 

25
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 Domingo Comum – Mt 20,1-16a  

 
 A parábola dos trabalhadores da vinha sempre me 
fascinou.  Ouvi-a pela primeira vez quando tinha 9 asnos 
de idade, e procurava imaginar a situação:  todos iam colher 
uvas, uns já desde bem cedo, ao romper da aurora.  Ao 
longo do dia, outros eram convocados, nas diversas horas.  
E no final, o patrão paga a todos o mesmíssimo salário.  É 
uma atitude que faz pensar... 
 E a originalidade da parábola está exatamente no 
comportamento do patrão.  É no comportamento do 
patrão que devemos procurar o sentido dessa parábola, 
pois a sua atitude está em claro contraste com aquilo que 
qualquer patrão faria, ao contratar empregados ou 
trabalhadores:  ele não calculou a quantidade de horas que 
cada um trabalhou, mas deu a todos um salário igual no fim 
do dia.  
 Jesus, contando essa parábola, não está dando uma 
lição de justiça social.  Ele ignora a questão da relação de 
justiça entre trabalho e salário.  Ele mostra um patrão 
excepcional, cuja maneira de lidar com seus súditos supera 
qualquer parâmetro legalista.  Essa meneira só mesmo 
Deus pode agir em relação à humanidade, no seu projeto 
de salvação.   
 No entanto, não devemos ignorar o fato de Jesus 
contar suas parábolas sempre a partir de exemplos tirados 
da vida concreta, do dia a dia dos seus ouvintes, de 



90 | MATEUS E SUA COMUNIDADE: O NOVO ISRAEL 

 

realidades que todos conheciam muito bem.  Desse modo, 
todos logo podiam entender a mensagem que Jesus lhes 
queria transmitir.  
 Qual é a realidade, a partir da qual Jesus conta a 
parábola de hoje?  É a dura realidade do desemprego. 
 No tempo de Jesus, havia uma multidão de pessoas 
que dependiam cada dia de serem contratadas para 
trabalhar naquele dia:  são uma espécie de biscateiros ou 
bóias-frias.  E muitos ficavam por muito tempo sem 
encontrarem colocação.  Esse tipo de gente são a maioria 
dos que estão aí, escutando a parábola que Jesus está 
contando... 
 O fato de Jesus contar uma parábola do Reino de 
Deus a partir dessa realidade, é já por sis só uma mensagem 
claríssima.  Essa realidade é tão importante, que serve para 
falar do Reino de Deus. Porque o Reino de Deus, na 
realidade, vai acontecendo aí onde se elimina o 
desemprego, onde há salário, onde também há salário justo, 
enfim, onde a vida está sendo preservada e promovida.  E é 
disso que Jesus está falando!  Ele não está dando uma 
receita de justiça social, mas está falando das exigências do 
Reino de Deus.  
 Podemos imaginar o impacto que essa parábola 
causou nos ouvintes de Jesus, provavelmente a maioria 
desempregados.  E a esperança que deve ter despertado!  
Hoje nós proclamamos esta parábola igualmente num 
mundo onde o desemprego e o salário injusto estão se 
tornando um problema cada vez mais sério, desafiando 
qualquer inteligência, matando a vida, enquanto a ordem 
internacional não passar por profundas e radicais 
mudanças.  Enquanto isso, os sinais do Reino de Deus 
estão meio fracos. 
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 Domingo Comum – Mt 21,28-32 

 
 No evangelho de hoje, encontramos Jesus no templo 
de Jerusalém, discutindo com as autoridades de Israel.  Em 
Mt 21,23-27 conta-se a primeira discussão, na qual Jesus foi 
intimado pelos sumos sacerdotes a se identificar e explicar 
com que autoridade estava ensinando.  Jesus saiu vencedor 
naquela discussão.  
 Agora, Jesus toma a iniciativa e lhes fala, recorrendo a 
uma parábola, a parábola dos dois filhos, mandados 
trabalhar na vinha por seu pai.  A vinha, tradicionalmente, é 
uma imagem do povo de Deus, mas aqui talvez apenas 
tenha função coreográfica.  A lição da parábola emerge do 
comportamento diversificado dois filhos em relação à 
vontade do pai.  Jesus liga os dois protagonistas a uma 
comum proveniência (um mesmo pai).  Só isso já era uma 
crítica ao espírito discriminatório reinante no tempo de 
Jesus: marginalização dos que contrariavam as leis de 
pureza, e o desprezo pelos pagãos.  As pessoas são todas 
iguais e têm o mesmo Pai (Deus).  Havia naquele tempo 
quem não soubesse disso, ou que se obstinava em pensar o 
contrário.  Entre eles estavam estes interlocutores de Jesus, 
que, no templo, vinham discutir com Jesus e se 
consideravam os amigos prediletos de Deus. Lembremos 
que aqui não se trata mais do povo marginalizado da 
Galiléia, mas das autoridades do templo de Jerusalém.  Eles 
vêm discutir para ridicularizar Jesus.  
 Além disso, há um segundo aspecto na lição da 
parábola.  Quem fez a vontade do pai?  Essa pergunta 
resume toda a moral evangélica, especialmente a de Mateus.  
Não basta uma adesão teórica, como a do filho que diz 
“sim”, mas depois não vai trabalhar.  Portanto, o 
formalismo não leva a nada.  Decisivo é o agir, o realizar a 
vontade do Pai.  
 Trata-se aqui de uma chamada de atenção contra este 
perigoso pensamento:  “nós estamos certos”.  Isso 
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facilmente leva a classificar os outros como “pagãos”, assim 
como falam as autoridades no tempo de Jesus.  
 Para tornar a lição bem clara e garantir que os 
emissários do templo de fato a tenham entendido, Jesus faz 
esta afirmação radical e paradoxal:  “Em verdade vos digo, 
que os publicanos e as prostitutas vos estão precedendo no 
Reino de Deus”.  A vontade de Deus não se identifica com 
a observância da lei mosaica ou com as prescrições 
rabínicas.  Jesus estava chamando todos à conversão, para 
entrarem no Reino de Deus.  Mas as autoridades o 
rejeitaram e com isso estavam deixando de  realizar a 
vontade do Pai, apesar de terem consciência de serem os 
amigos prediletos de Deus.   
 

27
o

 Domingo Comum – Mt 21,33-43 

 
 Aos poucos vamos nos aproximando do fim do ano 
litúrgico, e com isso, também chegará ao fim a leitura do 
evangelho de Mateus.  Lembramos que neste ano estamos 
lendo o evangelho de Mateus.  E o trecho e hoje situa-se 
no contexto de controvérsias, isto é, das discussões que 
Jesus teve em Jerusalém, com grupos dirigentes de Israel.   
 No evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos 
vinhateiros homicidas.  Pode-se dizer que esta parábola é a 
síntese da história da salvação, desde a sua fase inicial 
(israelita) até à fase definitiva e última (cristã); desde os 
profetas (os “servos”), até Cristo ( o “filho”), entregue à 
morte pelos seus inimigos (os vinhateiros), mas também 
ressuscitado e colocado como chefe do novo povo de 
Deus, fundamento do edifício eclesial.  A comunidade de 
Mateus encontrava nessa parábola os fatos passados e a 
própria gênese de sua existência, e por isso certamente terá 
lido e relido esse trecho do evangelho.  
 Nós sabemos que para Mateus, a comunidade eclesial 
é o novo e verdadeiro povo de Israel.  O velho povo de 
Israel, ao menos por parte de suas autoridades, comportou-
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se como os vinhateiros homicidas.  Jesus, em sua discussão 
com os dirigentes de Israel, deixa bem clara esta sua crítica.  
E o texto conclui, nos vv. 45-46, que não são lidos na 
liturgia, que os adversários de Jesus entenderam muito bem 
o que Jesus estava dizendo com essa parábola, e que por 
isso procuravam uma maneira de colocá-lo na prisão, mas 
tinham muito medo do da reação do povo.  O povo, de 
fato, desde a Galiléia, aceitava a pregação de Jesus, desde o 
tempo em que ele tinha proclamado as bem-aventuranças e 
o Sermão da Montanha (Mt 5- 7). 
 A parábola é a mais forte crítica que Jesus fez às 
autoridades de Israel. Em outras ocasiões também fez 
críticas, mas esta de hoje é a mais contundente:  a vinha 
(povo de Deus) está na mão de homicidas (autoridades de 
Israel).  Nesse sentido, Jesus está se unindo a toda uma 
cadeia profética de críticas aos maus pastores.  Nos livros 
dos profetas há toda uma série de críticas aos maus 
pastores (autoridades de Israel) que descuidam do rebanho.  
Por isso, diz  Deus, que ele próprio, no futuro, irá 
apascentar o povo, já que os pastores perderam e 
destruíram o rebanho. 
 Quando nós hoje lemos esse trecho, corremos o risco 
de somente ficarmos refletindo sobre os vinhateiros 
homicidas daquele tempo, pensando que com o 
Cristianismo está definitivamente em boas mãos.... Esta é a 
tentação do triunfalismo.  Hoje, a vinha se compõe de tanta 
gente, principalmente de pobres e excluídos, em número e 
qualidade cada vez mais crescente. Como Igreja, isso deve 
ser para nós uma preocupação e um desafio. 
 

28
o

 Domingo Comum – Mt 22,1-14 

 
 A parábola de hoje é, por assim dizer, paralela àquela 
dos vinhateiro homicidas.  Em vez dos vinhateiros 
homicidas, temos aqui os diversos tipos de convidados:  
um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, 
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outros enfim, agarraram os empregados, bateram neles e os 
mataram.  São personagens que dramatizam a infidelidade 
ao projeto de Deus ao longo da história.  
 O texto é um convite a refletir sobre um dos fatos 
mais desconcertantes que aconteceu na história da salvação, 
embora muitas vezes nos refiramos a esse fato com a maior 
despreocupação.  Trata-se do fato da ruptura de Israel com 
o projeto de Deus.  Isso é, o fato de Israel, que tanto 
tempo esperou pela salvação,que tanto tempo acreditou no 
projeto de Deus, na hora decisiva, cai fora.  As autoridades 
não aceitam Jesus e sua pregação sobre o Reino de Deus.  
 É claro que aqui não se trata de uma atitude negativa 
perante o povo israelense dos dias atuais.  Trata-se, antes, 
de uma leitura teológica do fato.  E a comunidade de 
Mateus certamente também lia esse fato com uma 
preocupação palpitante:  o perigo de que o mesmo fato 
poderia repetir-se também com os cristãos (cf. Rm 11,16-
24).  E aqui está o sentido da parábola, que não quer ser 
unicamente uma acusação a Israel e suas autoridades, mas 
quer ser também um alerta à comunidade que está 
escutando essa palavra, para não cair no mesmo erro. 
 Ao longo da história já tivemos tantos movimentos 
marcados pelo triunfalismo, onde exatamente se perdeu de 
vista o perigo de nós, como Igreja, também podermos cair 
na infidelidade ao projeto de Deus. 
 Desse modo, somos hoje convidados a refletir sobre 
a nossa missão como Igreja, no mundo de hoje, no sentido 
de fidelidade ao projeto de Deus.  O evangelho de hoje nos 
chama ao questionamento.  O que nós nos propomos 
como Igreja, é de fato uma resposta adequada à realidade 
em que vive o nosso povo?  As prioridades que 
estabelecemos em nossas paróquias e comunidades vão 
nessa linha?  A gente tem que ter presente que a 
comunidade eclesial não é um clube de futebol ou 
sociedade de bolão.  O maior perigo é quando não mais 
percebemos essa diferença.  Comunidade cristã deve, antes 
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de tudo, ser um espaço onde se promove a vida, e a vida 
plena que o Senhor nos veio trazer.  Para isso, a caridade e 
a justiça devem estar acima de tudo.   
 Se não for assim, poderia acontecer também conosco, 
enquanto comunidade cristã, aquilo que na parábola de 
hoje chegou para a festa (Reino de Deus) sem usar o traje 
típico exigido.  O traje típico nada tem a ver com folclore, 
mas significa assumir os valores do Reino de Deus.  
 

29
o

 Domingo Comum – Mt 22,15-21 

 
 Sempre dentro do quadro das discussões de Jesus em 
Jerusalém, poucos dias antes de ser preso e condenado, 
temos hoje a famosa controvérsia do tributo a César. 
 Com uma exegese pouco objetiva, tem-se muitas 
vezes interpretado essa controvérsia com sendo um 
ensinamento de Jesus sobre os deveres que nós temos para 
com a religião e para com o Estado.  Esta interpretação 
dizia que o cristão, para ser fiel a Jesus, deve cumprir seus 
deveres para com o Estado (daí a César...) e ser submisso a 
ele, e, por outro lado, deve também cumprir seus deveres 
para com a religião, também com sua contribuição 
financeira, seja sob o nome de dízimo ou outro nome 
qualquer, participando da santa missa etc. (dai a Deus...) 
 Esta interpretação não faz justiça ao nosso texto.  
Primeiramente, porque nossos deveres para com o Estado 
podem também, em certos momentos históricos, 
manifestar-se em termos de rebeldia ou indignação ética.  
Nossos deveres não são um simples acatamento cego da 
ordem estabelecida.  Por outro lado, os deveres para com 
Deus também não podem ser simplificados como vimos 
acima.  Nossos deveres para com Deus, em termos de 
fidelidade ao projeto de Deus, também podem variar muito 
dentro do tempo e do espaço.  
 Mas, voltemos ao nosso texto.  Os fariseus querem 
obviamente fazer uma armadilha para Jesus.  É lícito pagar 
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o tributo a César?  Se Jesus respondesse que sim, seria visto 
como um traidor da pátria, entreguista e colaborador dos 
romanos e, com isso, atrairia o ódio do povo contra si.  Se 
respondesse que não se deve pagar, poderia ser 
considerado subversivo, podendo por isso ser acusado 
diante das autoridades romanas.  
 Observemos atentamente como Jesus reage e 
responde.  Ele pede que tragam um exemplar do dinheiro 
usado para pagar o tal do imposto.  Um dos fariseus 
mostra-lhe a moeda, e Jesus constata, que ela contém a 
imagem do imperador.  Lembremos que aos israelitas era 
proibida a escultura de imagens.  Além do mais, o 
imperador se auto-proclamava deus.  Portanto, os 
adversários de Jesus têm nos bolsos imagens de um falso 
deus.  A simples pergunta já faz os fariseus entenderem a 
crítica que Jesus lhes faz.  Importante aqui é que Jesus diz 
“devolvei” e não “daí”.  E completa: devolvei a Deus o que 
é de Deus. 
 Devolvei a César:  Jesus está dizendo:  devolvam a 
César este dinheiro que, segundo a nossa fé, nem pode 
circular neste território, onde Deus e Rei, é somente Javé.  
Devolver, no sentido de não pactuar com o império 
romano e nem fazer acordos como este, em que o povo 
usava dinheiro romano, coisa proibida pela piedade judaica.   
 Devolvei a Deus:  as autoridades de Israel venderam 
este povo aos romanos, mdiante os acordos políticos que 
só favoreciam as elites, daquele tempo.  Jesus admoesta as 
autoridades a devolverem este povo a Deus, libertando-o 
da opressão romana.    
 

30
o

 Domingo Comum – Mt 22,34-40 

 
 A síntese de toda a mensagem bíblica deste domingo 
é constituída pela sentença de Jesus:  “Desses dois 
mandamentos (amor a Deus e amor ao próximo) 
dependem toa a Lei e os profetas” (v. 40).  Jesus não quer 



IRINEU J. RABUSKE | 97 

 

nem um misticismo todo celestial, que esquece a realidade 
em que vivemos, e também não quer um humanitarismo  
que perca de vista a dimensão transcendente da vida cristã.  
Céu e terra devem colocar-se juntos para celebrar a glória 
de Deus e a vida das pessoas humanas.   
 Ainda estamos acompanhando Jesus em suas 
discussões em Jerusalém, nos últimos dias antes de sua 
paixão.  No episódio de hoje, um dos fariseus pergunta a 
Jesus, qual é o maior dos mandamentos.  Aparece clara a 
intenção do fariseu de discutir e confundir Jesus.  Os 
fariseus tinham ouvido que Jesus havia acabado com os 
saduceus (adversários dos fariseus). Se alguém dos fariseus 
agora conseguisse derrotar Jesus, seria a glória!  Portanto, o 
fariseu vem perguntar, não porque está interessado em 
conhecer melhor a Palavra de Deus, e nem para conhecer 
melhor o modo de pensar de Jesus.  Ele quer simplesmente 
tentar derrotar Jesus, para colocar bem alto o nome do 
partido dos fariseus.  
 A resposta de Jesus é:”Amarás ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento”.  E acrescenta logo o segundo, que é igual a 
este:  “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”.  Estes 
dois mandamentos já existiam na Lei do Antigo 
Testamento.  Não foi portanto uma novidade o que Jesus 
falou.   
 Existe no Talmude, o grande livro das tradições 
hebraicas, uma história, que aqui convém lembrar.  Um 
pagão queria converter-se à religião hebraica, mas colocava 
uma condição:  que lhe ensinassem toda a Lei durante o 
tempo em que uma pessoa possa ficara parada sobre um pé 
só.  O pagão apresentou-se a um grande rabi, colocou sua 
condição, e o rabi respondeu-lhe que isso era impossível, 
pois a Lei de Moisés é tão profunda, que levaria muitíssimo 
tempo para aprendê-la.  O pagão foi procurar outro rabi, 
que mais ou menos lhe respondeu a mesma coisa.  Por fim, 
o pagão chegou à casa do grande rabi Hillel.  Fez a mesma 
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colocação, já quase sem esperar uma resposta.  Mas, o rabi 
Hillel repondeu:  “Ama a Deus de todo o teu coração... e o 
teu próximo como as ti mesmo”.  Todo o resto que está 
escrito na Bíblia, é apenas comentário dessa Lei.  Agora que 
sabes a Lei, vai aprender o comentário”. 
 Nós também poderíamos dizer que a resposta de 
Jesus contém toda a Lei:  amar a Deus de todo o coração, 
alma e entendimento;  e amar o próximo como a si mesmo.  
Todo o resto da Bíblia é como que um comentário dessa 
Lei.  Isso significa que aí está o miolo, o decisivo.  Todo o 
resto da Escritura deve subordinar-se a isso.   
   

31
o

 Domingo Comum – Mt 23,1-12 

 
 O evangelho de hoje faz parte do veemente discurso 
de Jesus contra os fariseus, que culmina nas famosas sete 
acusações contra os fariseus, os famos sete “ais” (cf. Mt 
23,13-29).  Aqui o estilo de Jesus se torna parecido com o 
estilo agressivo de certos trechos dos antigos profetas:  “Ai 
de vós escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o 
Reino de Deus diante dos homens!  Pois vós mesmos não 
entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-lo.  (...) Ai 
de vós, condutores cegos ...” (vv. 13ss). 
 O que Jesus está reprovando nos fariseus, em nosso 
texto, é a hipocrisia deles, pois eles dizem mas não fazem 
(v. 3).  Jesus critica também a vaidade deles: importante é 
aparecer como “escrupulosos” observantes da Lei (vv. 5-7).  
Com isso eles se colocam acima das demais pessoas.  Na 
falta de uma verdadeira vida de fé e santidade e 
compromisso com o povo, eles fingem ter tudo isso.   
 E Jesus, mesmo que esteja polemizando contra eles, 
reconhece nos fariseus uma certa “legitimidade” no ensino 
e na interpretação das Escrituras:  “Os escribas e os fariseus 
estão sentados na cátedra de Moisés.  Portanto, fazei e 
observai quanto vos dizem” (vvv.2-3).   
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 Mas, além da hipocrisia, existe também o problema 
da ortodoxia que se torna desumana:  “Amarram fardos 
pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles 
mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los”. Na 
intrincada casuística da Lei, com centenas de normas a 
observar, os fariseus são extremamente  rigorosos com os 
outros, mas consigo mesmos são brandos, sabem achar os 
subterfúgios na interpretação das normas.  É o caso de se 
lembrar, que os que batalham pela verdade, nem sempre 
são os que igualmente batalham pela caridade e santidade.  
O “zelo” pela verdade pode tornar-se um instrumento 
inclusive de opressão sobre o outro.  
 Por isso vem também o conselho de que os 
discípulos de Jesus não deveriam nunca aceitar o título de 
“rabi” ou “mestre” (v. 8), pois um só é o mestre, os outros 
todos são irmãos. É um aviso contra o perigo de certas 
ambições que também na comunidade de Mateus já 
estavam aparecendo.   
 Sinais desse espírito de vaidade e de domínio são 
certos títulos que começam a aparecer:  “padre, mestre....”.  
Pensemos na variedade de títulos que ainda hoje 
permanecem na linguagem eclesiástica.  Mateus, 
relembrando a vaidade dos fariseus, que chegavam a 
balançar de satisfação ao serem chamados de “rabi”, nos 
recorda alguma palavras bem precisas, ditas por Jesus, 
talvez inclusive em outra ocasião>  “Quanto a vós, não 
permitais que vos chamem “rabi”, pois um só e o vosso 
Mestre, e todos vós sois irmãos” (v. 8). 
 

Todos os Santos –  Mt 5,1-12a   

 
 Na festa de Todos os Santos a liturgia propõe a 
leitura das Bem-aventuranças.  Essas Bem-aventuranças 
abrem o Sermão da Montanha (Mt 5,1 – 7,29).  Como 
estamos neste ano lendo o Evangelho de Mateus, esste 
texto de hoje já foi lido no início do ano, dentro do plano 
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de leitura continuada do Evangelho de Mateus que a 
liturgia propõe para este ano. 
 As Bem-aventuranças abrem o Sermão da 
Montanha que, por sua vez, é a chave para a leitura de todo 
o Evangelho de Mateus.  Nesse Sermão temos a nova Lei, 
proclamada pelo novo Moisés (Jesus), sobre o novo Monte 
Sinai (o monte das Bem-aventuranças), para o novo e 
verdadeiro Povo de Israel (os que vêm ouvir a palavra de 
Jesus e O seguem).  Abrindo todo este Sermão, aí estão as 
Bem-aventuranças, que dizem para quem de modo especial 
está sendo anunciado o Reino de Deus, quem são os 
destinatários do Reino: os pobres (primeira Bem-
aventurança) e aqueles que são perseguidos por causa da 
justiça (última bem-aventurança).  Portanto, na primeira e 
na última bem-aventurança é dito para quem é anunciado e 
prometido o Reino de Deus.  As demais, são explicitações 
mais particularizadas dessas (primeira e última). 
 Portanto, o Reino de Deus, na pregação de Jesus, 
assim como nos foi transmitido por Mateus, é prometido 
aos pobres. àqueles que ficam marginalizados e excluídos 
neste mundo.  É também prometido àqueles que são 
perseguidos por causa da justiça: são aqueles que, embora 
não sendo pobres, assumem a causa dos pobres, colaboram 
com a luta dos pobres para transformar essa sociedade 
marcada pela injustiça, pela marginalização, pela exclusão, 
em vista de uma sociedade nova, sem exclusões, onde haja 
justiça, onde os pobres possam ao menos viver com um 
mínimo de dignidade, tendo moradia, comida, saúde e 
educação.  O Evangelho chama a essas pessoas de 
“perseguidos por causa da justiça”, porque, geralmente, 
quem assume a causa dos pobres, acaba recebendo o salário 
deste mundo: ingratidão, incompreensão, perseguição.   
 A festa de todos os santos nos lembra essa multidão 
de gente que já passou por este mundo e que já vive a 
realidade do Reino definitivo: são todos aqueles que, na sua 
pobreza, na luta pela justiça, no assumir a causa dos pobres, 
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permaneceram fiéis durante a tribulação deste mundo.  A 
primeira leitura nos diz que são 144.000 e, além deles, ainda 
uma multidão que ninguém pode contar.  Portanto, no 
Reino de Deus há lugar para todos, para tantos quantos 
aceitarem o desafio lançado por Jesus no Sermão da 
Montanha.   
 Lembrar os que nos precederam  neste mundo 
anima-nos a assumirmos com novo ardor a causa da 
proclamação do Reino de Deus, dos valores do Evangelho, 
neste tempo e neste espaço em que a nós coube por sorte 
viver.  
 

33
o

 Domingo Comum – Mt 25,14-30 

 
 Neste domingo lemos a parábola dos talentos. Em 
Lucas (Lc 19,11-27) encontramos a mesma parábola, com 
alguns elementos a mais, que podem ajudar-nos a encontrar 
o ensinamento que Jesus quis dar a seus ouvintes e que 
quer dar também a nós hoje.  Como se trata de uma 
parábola por demais conhecida, corre-se o risco de 
simplesmente repetir o que sempre dela se disse, em termos 
de interpretação e sentido.  Contudo, a Palavra de Deus é 
inesgotável e sempre pode trazer-nos algo de novo. É o 
que pode eventualmente ocorrer com nossa parábola de 
hoje.  
 Jesus começa dizendo “pois será como um homem 
que... “ .  Trata-se de uma parábola do Reino de Deus, que 
será como este homem que sai de viagem.  Talvez fosse um 
comerciante.   Deixou seus empregados encarregados de 
fazerem negócios com o seu dinheiro.  A um deu cinco 
moedas, a outro duas, e ao terceiro, uma só, conforme a 
capacidade que eles tinham de fazer negócios.  Na volta, 
este senhor chama seus empregados para ajustar as contas.  
Os dois primeiros tinham feito bons negócios e foram 
elogiados e recompensados pelo patrão.  O terceiro, porém, 
que havia recebido somente uma moeda, e portanto tinha 
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uma só chance para negociar, resolveu não arriscar a sorte e 
guardou bem o dinheiro.  Com isso, ele despertou a fúria 
do patrão na hora do ajuste de contas.  
 Para entendermos a parábola, é preciso prestar 
atenção àquilo que o “mau empregado” diz ao patrão:  
“Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes 
onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste”. Este 
senhor é, portanto, alguém que vive do trabalho alheio, da 
exploração.  Assim fica claro que Jesus, para falar do Reino 
de Deus, está usando um exemplo da vida real,de como 
funcionava o mundo dos negócios naquele tempo.  E o 
empregado que o patrão chama de “mau”, com suas 
palavras, é quem nos dá a chave de interpretação.  Aquilo 
que o empregado diz, não pode de forma alguma ser 
atribuído a Deus.... Será que este empregado é tão mau 
assim? 
 Assim sendo, não podemos dizer que na parábola o 
patrão é Deus!  Deus não pode ser comparado a um senhor 
implacável e explorador.  Portanto, só nos resta encontrar o 
sentido da parábola a partir das palavras do servo “mau”. 
 Jesus está falando do Reino de Deus.  E diz que o 
Reino está chegando e não há tempo para considerações e 
adiamentos.  Ele fala da urgência do Reino.  Não há 
possibilidade de protelar as coisas.  A hora do anúncio é 
agora e também agora é o tempo oportuno para os 
ouvintes se decidirem.  Isso é tão implacável como um 
comerciante ganancioso, racionalista, calculista e sem 
coração, que, mesmo partindo para o estrangeiro, deixa 
seus empregados trabalhando para ele, e, voltando de 
repente, quer ver o resultado.   
 Jesus não está dizendo que este senhor esteja agindo 
de modo  correto, nem está dizendo que os primeiros dois 
empregados agem de modo correto, e muito menos que o 
terceiro , chamado de servo “inútil” esteja agindo de modo 
errado.  Jesus apenas está tomando esta situação, que 
naquele tempo era comum no mundo do trabalho e dos 
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negócios, para dizer que de modo semelhante acontece 
com o Reino de Deus: sua irrupção na vida das pessoas e 
das comunidades acontece de forma implacável, como este 
senhor que volta de repente e exige o resultado dos seus 
diversos funcionários. 
 

34
o

 Domingo Comum – Cristo Rei – Mt 25,31-46 

 
 O texto do evangelho de hoje faz parte do material 
próprio de Mateus, isto é, daquelas tradições que só Mateus 
recolheu em seu evangelho. 
 Certa vez um grande pensador disse que os 
Evangelhos não passam de narrativas da paixão do Senhor 
com uma grande introdução.  De alguma maneira esse 
pensador tem razão.  E Mateus conclui essa grande 
“introdução” exatamente com este texto de hoje, em que 
Jesus diz  que o dia do julgamento final, na parusia, será 
assim: o Filho do Homem (Cristo) virá e instaurará um 
grande tribunal.  Todos serão julgados.  À direita serão 
colocados os que serão justificados. À esquerda os que 
serão condenados nesse singular tribunal. 
 Qual será o critério para o julgamento?  “Tive fome 
e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber.  Era 
forasteiro e me recolhestes.  Estive nu e me vestistes, 
doente e me visitastes, preso e viestes ver-me”.  Em 
resumo, Cristo se identifica com todos aqueles que são os 
deserdados da história e do mundo.  Só encontra o Cristo 
quem o procura no irmão, e não em qualquer irmão, mas 
no irmão necessitado, marginalizado, excluído, sem casa e 
sem terra.  
 Justificados e chamados a receberem por herança o 
Reino, serão aqueles que procuraram Cristo lá onde ele de 
fato está. 
 Por outro lado, condenados serão aqueles que 
ignoraram os que tinham fome, sede, eram forasteiros (sem 
casa e sem terra), não tinham com que se vestir... porque 
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fazendo assim, estavam ignorando o próprio Cristo. E 
nenhuma prática de piedade pode suprir essa falta.  Nesse 
caso, o juízo será implacável como foi implacável o  senhor 
para com o servo que tinha recebido uma moeda só, como 
vimos no evangelho do domingo passado. 
 O evangelista Mateus conclui sua introdução à 
Paixão com essa visão do juízo final que acontecerá assim 
como o disse Santa Tereza de Ávila: “e no final sereis 
julgados pelo vosso amor”.   
 Portanto, o julgamento final será coerente com o 
Sermão da Montanha.  Quem tiver assumido e vivido a 
proposta aí contida, quem tiver se preocupado em 
promover a vida, principalmente lá onde ela mais é 
insultada, será chamado a receber por herança o Reino. 
 Com essa mensagem encerramos este ano litúrgico 
em que procuramos em nossas celebrações acompanhar o 
caminho de Jesus em sua proclamação do Reino de Deus, 
assim como nos é narrado pelo evangelista Mateus.  Ser 
Igreja é aceitar essa proclamação, seguir Jesus, viver o 
Sermão da Montanha com sua regra de ouro – “tudo 
aquilo, portanto, que quereis que os outros vos façam, 
fazei-o vós a eles” – pode, em última análise ser resumido 
numa só palavra: Amor.   



CONCLUSÃO 

 
 O Evangelho de Mateus nos proporcionou uma 
radiografia de sua comunidade. Trata-se de uma 
comunidade em mudança.  Após algumas décadas, a 
comunidade sentiu a necessidade de uma nova “arrancada”, 
premida pelos novos desafios.  Exigiam-se mudanças 
bastante radicais: novos serviços, novas frentes 
missionárias, retorno ao que era essencial, para ser fiel a 
Jesus Cristo e apresentar aos seus membros, de maneira 
adequada e eficiente, o novo caminho da justiça, que não 
vinha substituir, mas aperfeiçoar e completar o caminho 
trilhado ao longo do Antigo Testamento. Os desafios 
vinham também da parte do Judaísmo que igualmente 
estava se reformulando e reestruturando. 
 Tudo nos parece tão familiar. Tem-se a impressão 
de já ter ouvido algo semelhante. De fato! É a voz do papa 
Francisco e seu convite a nos tornarmos uma Igreja “em 
saída”.  Ele pensa numa nova “arrancada”.  O saudoso e 
agora santo papa João Paulo II já entrevia esse desafio, ao 
falar de “Nova Evangelização”, como novo ardor e novos 
métodos.   
 O alerta está feito.  A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) faz coro a esse alerta, 
convidando-nos a reavivarmos nossas paróquias, para que 
deixem de ser centros administrativos eclesiásticos e se 
tornem comunidades de comunidades.  Isso vai na mesma 
direção.  
 Nada mais iluminador do que acompanhar Mateus 
e sua leitura da realidade do seu tempo e de sua 
comunidade.  Lá podemos encontrar luz para nossa nova 
prática eclesial. 
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