Jesus Cristo:
Jovem camponês de Nazaré,
companheiro de nossa caminhada
como Pastoral da Juventude Rural,
a juventude camponesa
para contribuir na construção
do Projeto Popular para o Brasil.
ajuda-nos a organizar
Como Povo de Deus a caminho,
semeamos a Tua Palavra,
vivemos a mística da Mãe Terra
e nos colocamos a serviço da Vida.
Abençoe quem tem as mãos calejadas
por cultivar o ventre da terra
para que todos tenham alimento,
vida e dignidade. Amém.

Através desta breve apresentação estamos comunicando a socialização de um novo
material de apoio a formação das jovens e dos jovens, cristãos e camponeses, que estão na Pastoral da
Juventude Rural, conforme foi orientado no Seminário Nacional de Formação, em Piúma, ES, em
novembro de 2010.
Para nos colocar a serviço da evangelização das juventudes, como discípulos missionários,
precisamos continuar com o nosso processo de evangelização. Nosso desafio é nos colocar
especialmente a serviço da juventude da roça, que vive no campo ou teve que dele se afastar para
estudar e ou sobreviver, mas que quer viver no campo. Isto exige, de tempos em tempos, retomar o
estudo bíblico e aprofundar o nosso conhecimento de Jesus, um jovem camponês que ousou se
colocar a serviço do povo de Deus.
Jesus de Nazaré, o Cristo ou ungido de Deus, é a “pedra angular” de uma das três raízes da
mística da PJR. Ele é nosso mestre (Rabi) na arte de trabalhar com o povo e de como com ele
caminhar. É profeta da denúncia do que destrói a vida quando servimos ao projeto do capital (cf. Mt
6,24), do anúncio da proximidade do Reino (Cf. Mc 1,15) como Projeto de Deus que se encarna no
aqui e agora e do testemunho pela sua coerência. É messias, o filho de Deus vivo (Cf. Mt 16,16) ou do
Deus da vida e da história, como reconheceu o apóstolo Pedro.
No Seminário, acima mencionado, decidimos espraiar a experiência iniciada, no ano de
2009, pela PJR-RS. Passamos a enviar, mensalmente, um roteiro de estudo bíblico que apresenta a
Sagrada Escritura e ajuda a nos aproximar da vida – palavras e ações – de Jesus de Nazaré. Foram, ao
todo, 24 roteiros ao longo de 2011 e 2012.
Agora, em 2013, vamos unir todos os 24 roteiros numa única cartilha, que saíra, a principio,
apenas na forma eletrônica. É uma forma de chegar aos Grupos de Base que não participaram do
processo anterior. Estes roteiros podem ser utilizados nas reuniões dos grupos e também podem
servem ao estudo pessoal. O importante é entrarmos na casa da Palavra – a Bíblia Sagrada – e nela,
aos poucos, nos sentirmos em casa, nos tornando companheiros e companheiras de Jesus, que se
reconhecem na fração do pão, a exemplo dos caminheiros de Emaús (Lc 24,13-25), condição para
nos tornar discípulos missionários.
Temos estes roteiros graças ao Frei Plínio Ricardo Maldaner, franciscano, biblista,
companheiro de caminhada da PJR da primeira hora. Desde já agradecemos a sua disponibilidade,
bem como a sua continua contribuição à caminhada da juventude da camponesa.
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Tu sabes abrir a porta da casa chamada “Bíblia”? – Aceite o convite! Encoraje-se, tome uma
chave moldada na fé e no amor, gire-a na fechadura da porta e entre.
Em seguida, já dentro da casa, ande à vontade e procure entender que vida circula em seu
interior. Pergunte, por exemplo, porque nas paredes antigas estão escritas tantas e tão variadas
histórias? Vais obter por resposta que naqueles tempos havia o costume dos pais contar para os filhos
as mesmas histórias que os avôs lhes haviam narrado. Uns passavam para os outros o que achavam
importante. O mesmo acontecia nas rodas e conversas das Comunidades, dos grupos. Não existia
outro jeito de transmitir. A escrita era desconhecida então. Essa também foi a maneira da Sagrada
Escritura chegar até nós... Por isso costuma-se afirmar: tudo o que está nesta casa é fruto de um
acontecimento – um fato vivido – que um dia foi contado e por fim foi escrito.
Os estudiosos descobriram que essa escrita iniciou nos anos 950 antes de Cristo, tempos do Rei
Salomão (se bem que há páginas avulsas de 1250 antes de Cristo) e se concluiu no ano 100 de nossa
era, com o livro do Apocalipse de São João. Levou então mais de mil anos para se completar, como a
conhecemos.
O nome “Bíblia” significa coleção de livrinhos porque são 73. Desses, 46 pertencem ao
Primeiro (ou Antigo) Testamento e 27 ao Segundo (ou Novo) Testamento. Há uma pequena
diferença entre o tamanho das Bíblias, de católicos e evangélicos. Isso não importa. O que interessa
mesmo é saber o que a Bíblia ensina e para que finalidade foi escrita.
A Bíblia foi escrita com a finalidade de mostrar que Deus quer caminhar com o povo. Em poucas
palavras dá para dizer que ela pretende revelar quem Ele é, qual seu nome. Revelar seu nome? Como
assim?
É que na língua dos Hebreus, idioma que serviu para escrever quase toda a Bíblia, nome que
se usa para Deus é Javé (Jhwh), ou seja EMANUEL, DEUS-CONOSCO. É Deus presente no meio
de seu povo para caminhar com ele, para libertar. Por isso, Javé tem o sentido para o povo oprimido
de “eu sou com vocês”.
Não dá para explicar o significado completo do que isso ajudou às lideranças para organizar
o povo. Quando se lê e reflete, podemos desconfiar que num tempo em que a Religião servia para
dominar, como o Faraó fazia, usando magias e superstições, isso foi revolucionário. Tanto que
ajudou a dar rumo novo ao povo Hebreu e está servindo de exemplo, depois de tantos anos (como nos
conta o livro do Êxodo). Quer dizer que através das palavras da Bíblia podemos organizar a vida,
nossa Fé, a catequese, do jeito que Deus quer. Deus-Javé também hoje quer caminhar conosco.
Vamos, então, ler a Bíblia do passado com um olho na realidade de hoje. Certamente encontramos
um caminho.
Tu sabias que estás ajudando a escrever a Bíblia? Ou nossa história não é sagrada?
Outro ponto decisivo: a Bíblia, antes de mais nada, ajuda a iluminar a vida, dar esperança,
coragem. Ela clareia a vida daqueles que sofrem e lutam para que este mundo e as pessoas sejam
inspiradas no amor e na fraternidade. Inspira as pessoas simples e humildes, todas aquelas que a lêem
com convicção e buscam um sentido para o que fazem.
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Outras pessoas se preocupam porque não sabem tirar a mensagem quando lêem algum
texto. Estão dentro da casa, mas não sabem para que serve tudo que estão vendo. Acabam não
gostando, sentem-se mal até. O problema parece ser o jeito de entender, o método, ou seja, o caminho
de chegar a uma compreensão. Como descobrir a chave? – Para isso, há muitas respostas, algumas
difíceis. Apontamos a mais fácil: deve-se entrar muitas vezes na casa, e ir por todos os cantos. Até
sentir-se familiarizado com tudo. Quanto mais gostar, melhor vai entender.
Mas onde foi escrita a Bíblia? – Na Palestina (a maior parte), no Egito, na Grécia, na Babilônia (atual
Iraque), e na Itália. Foi escrita na língua Hebraica (a maior parte), no Aramaico (Jesus falava essa
língua) e no Grego. Assim como a conhecemos hoje, a Bíblia apareceu no 2° século depois de Cristo.
Primeiro em Grego, depois Latim e, em 1517, Lutero a traduziu para o Alemão. Em 1932, apareceu
no Brasil uma tradução para o Português. E assim sucessivamente foram vindo as traduções até hoje,
com bons e úteis comentários.
Para facilitar o uso da Bíblia e acertar o modo de procurar o texto, os livros foram divididos
em capítulos, e os capítulos em versículos. Cada livro da Bíblia obedece a uma abreviatura, com
pequena diferença entre católicos e evangélicos. Por exemplo: Gn 12,3-5 é o livro do Gênesis,
capítulo 12, versículos 3 até 5. Vamos fazer um teste: Fm 7-12. Qual é o livro, o capítulo e versículo?
Para achar o livro na Bíblia, procure sempre o índice, no começo ou no fim da Bíblia. Seria
bom sempre comparar com mais de uma edição.
Agora vamos ler parte da carta a Filemon (Fm 7-12). Depois prosear:
- O que, no texto que lemos, é novidade para nós?
- Entender a Bíblia vale a pena? Em que isso nos ajuda hoje?
- Como e onde vamos usar a Bíblia?
Vamos ler Ecl 7,1-14. - Podemos à partir desses versículos fazer uma prece.
E para encerrar, pequena avaliação.
Lembrete final: Vamos, caro amigo, cara amiga, permanecer nesta casa quanto tempo quisermos e só
entregamos a chave para quem está disposto (a) a conhecê-la com fé e amor!
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O povo das Comunidades, em muitos lugares do Brasil, costuma cantar:
“A luz do Senhor, que vem sobre a terra
Inunda meu ser, permanece em nós”.
E repete esse refrão inúmeras vezes, como a dizer que ao celebramos com todo o
entusiasmo a palavra de Deus, tomamos consciência que alguém deve nos ajudar a entender, por
exemplo, a estrutura do forro, as dimensões das paredes da casa “Bíblia”. Saber onde se localiza a
cozinha, os quartos. E descobrir onde e como se acomodar, em caso de necessidade. Com essas
informações, estaremos mais tranqüilos. O que falta mais?
Compartilho uma experiência lúdica: quando criança, a gente brincava de esconde/esconde
e, na diversão, entrava numa construção velha, ou numa gruta desabitada, perto da casa onde
morávamos. Dentro da casa ou da gruta, costumávamos gritar, chamar. Dava uma satisfação quando
o eco respondia, pois isso dava coragem, era sinal de vida, ainda que não houvesse viv' alma por aí,
além de nós. É que nossa fantasia não necessitava de comprovação... Ora, se dentro da casa “Bíblia,
por qualquer motivo estivermos a sós e gritarmos, que resposta nós ouviremos? Qual será o timbre do
eco? – Respondemos que vai depender do tipo de grito que tivermos emitido e em quais
circunstâncias. Se for um pedido de socorro, ou se for de medo ou fantasia, os construtores e
projetistas da casa saberão indicar uma resposta que nos possa satisfazer e confirmar se nossas
inquietudes são reais. Principalmente, deverão informar qual a finalidade concreta da casa.
Vamos dar um passo a mais. Ainda uma vez somos convidados a examinar as paredes da
casa com suas pinturas. Em uma dessas pinturas destacam-se esses dizeres: “Quando se completou o
tempo, Deus enviou seu Filho...” (Gl 4,4). É expressão de impacto. Será esse eco resposta ao grito de
nossos anseios e angústias?
Aproximando-nos um pouco mais dessas inscrições, soubemos que os primeiros cristãos e
os primeiros discípulos de Jesus, depois de sua morte e ressurreição, já sem ele, descobriram que,
olhando com carinho e lembrando a escrita, eles entenderam quem era Jesus, o camponês de Nazaré.
Ao mesmo tempo tomaram consciência quem eram eles, e o que deveriam fazer, pois o tempo tinha
chagado de testemunhar a novidade que os entusiasmara. Com esperança e convicção assumiram o
compromisso. A partir disso se transformaram.
Um deles, João, descreveu essa descoberta dando cores vivas à pintura. Disse sem meias
palavras: Jesus é a PALAVRA, o VERBO, é a expressão nova da vontade, ou de PROJETO, de Deus.
João havia se inspirado num poema que descreve as origens da terra (assim está no livro do Gênesis).
A inspiração tem a ver com este poema, mas para chegar a uma síntese tão pura e profunda, temos de
admitir que seja fruto de vivencia de um jovem que se encantou com o convite de Jesus a segui-lo.
Neste seguimento, João apreciava ouvir Jesus. Bebia de sua palavra e, tudo o que transmitia, sempre
era sinal positivo para sua vida. Como todos os outros discípulos, sentiu um abalo quando o Mestre
foi condenado e morto. Perdeu quase suas convicções, mas foi capaz, depois do susto, de reagir
quando anunciarem que Jesus estava vivo, havia ressuscitado! Ligou os fatos e entendeu qual tinha
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sido a missão de Jesus e reorganizou a sua vida para continuar da mesma forma que seu Mestre havia
ensinado. Escrevendo mais tarde, contou suas descobertas feitas de dentro da casa “Bíblia”. E o que
achou?
- Descobriu, por exemplo, que a PALAVRA estava junto de Deus desde sempre, mas não era possível
percebê-la claramente, ela não tinha sido revelada plenamente. Como entender? Será que Deus não
tinha intenção de revelar-se às gerações antigas? – Com certeza cada nação, cada povo e cultura, tem
seu tempo de entender e compreender a verdade, inclusive, seu tempo de crer. Não significa que um
povo seja melhor ou mais privilegiado que outro. Todos têm sua hora.
Jesus é a Palavra Vida de Deus
Sugestão: Vamos tomar a Bíblia, leiamos bem devagar Jo 1,1-18 (após reler, vamos prosear)
- Quem e o quê é luz para nós hoje?
- Que espécie de luz nós necessitamos hoje?
- Alguns usam, em vez de Palavra ou Verbo, o sinônimo Projeto. De que forma seria Jesus o Projeto
de Deus?
O Apóstolo Paulo, quando escreve aos cristãos da Galácia diz o que já acima citamos:
“quando se completou o tempo...” (Gl 4,4). Parece-nos que devemos aprofundar essa questão, pois
facilmente se compreende mal, como a dizer: os que vieram antes de nosso tempo, não mereciam,
eram indignos, de ter a revelação de Deus... De forma nenhuma! O que está por trás é a própria
evolução da humanidade, mas, principalmente, a responsabilidade. Pois, se compararmos nossa
época com a de 20 anos atrás, ou com a dos anos em que iniciou a PJR (em 1983), os conhecimentos e
as certezas de que então dispúnhamos, eram muito mais limitados. Nem vamos falar das tecnologias,
mais avançadas hoje. Claro, conversando com várias pessoas, ouve-se dizer que a situação, a
conjuntura, está pior. Há outros que afirmam não ser missão nossa promover as mudanças que todos
almejam. Não seria essa uma infantil maneira de cair fora? De não querer assumir nossa
responsabilidade? Vamos trocar em miúdos.
- Cada geração, cada época, deve se tornar apta para, à sua maneira, responder o que é a PALAVRA, o
VERBO, o PROJETO DE DEUS. Hoje também temos de apresentar a proposta de Jesus de Nazaré,
aquele que faz sentido em nossa vida e que nos faz situar nesta casa “Bíblia”. Jamais nossa proposta
deve levar-nos a sair dela, como se fôssemos enxotados. Antes, temos a obrigação, depois de
conhecer, a torná-la acolhedora, plena de sentido para toda a nossa existência.
O Evangelho de Marcos, por outro lado, expressa a mesma verdade com outros
argumentos, como está em Mc 1,14-15. Vamos ler e terminar com uma prece.

08

O incauto visitante, ao chegar à Palestina, pode ser tomado por uma decepção. Esperava
encontrar natureza exuberante, planícies lindas, montanhas... Ao invés defronta-se com chão de
escarpas, vegetação miúda, alguns animais, aldeias peculiares e, dependendo do local, um solo árido
e rochoso. Se tiver possibilidade de permanecer mais dias, terá a ventura de melhorar ou até cambiar
essa impressão inicial. É que seguindo o simbolismo da casa, com a qual comparamos a Bíblia,
quando saímos de seu interior, a figura pode tornar-se outra.
Em todo caso, sabemos que a história do povo da Bíblia teve como palco principal uma área
que não passa de uma pequena região em relação ao tamanho do Brasil. É menor que Sergipe, o
menor estado do Brasil.
Veja os números:
- O planeta Terra tem 148 milhões, 905 mil e 400 quilômetros quadrados de superfície.
- O Brasil tem 8 milhões, 516 mil e 37 quilômetros quadrados.
- A Palestina tem apenas 25 mil quilômetros quadrados.
Isso quer dizer que a Palestina é 340 vezes menor que o Brasil. No conjunto do planeta, não
passa de uma pequena porção de terra espremida entre o mar Mediterrâneo e o deserto Siro-arábico.
Acima se falou em Palestina, terra dos Palestinos, terra de Jesus e dos primeiros discípulos... Mas ela
teve outros nomes.
- Antes da formação do Povo de Israel, mais ou menos até 1.250 a.C., essa terra denominava-se Terra
de Canaã. Aí viviam os povos cananeus.
- Á partir da organização das tribos israelitas, passou a ser chamada Terra de Israel, Terra Prometida,
ou ainda Terra Santa.
- Em 931 a.C., após a morte do rei Salomão, houve a divisão do seu reinado. A parte Norte ficou
conhecida como Reino de Israel. E a parte Sul foi chamada de Reino de Judá.
- No tempo de Jesus, os romanos passaram a chamar toda região de Palestina.
As três Províncias mais lembradas no Segundo Testamento são: Judéia, ao sul: Samaria ao Centro e
Galiléia ao norte.
O que não se pode esquecer é que se a terra é delimitada pelo deserto e pelo mar
(leste/oeste), ela se localiza entre a Mesopotâmia e o Egito, as grandes potências destes tempos
antigos. Duas rotas comerciais passam pela Palestina, fazendo conexão entre os rios Eufrates e Nilo.
Uma é caminho real, na Transjordânia. Essa era muito importante quando o poder no Egito estava
mais ao sul. A outra era o caminho dos Filisteus, junto ao litoral, junto ao mar Mediterrâneo. Essa
tinha importância quando o poder central egípcio estava perto do delta do rio Nilo. Israel situa-se
perto destas rotas, entre as duas, mas nenhuma passa pelas montanhas. Israel está perto, porém não
dentro das mesmas rotas comerciais.
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Mas esse pequeno pedaço da terra está localizado num lugar estratégico muito importante,
porque liga três grandes continentes, a saber: África, Ásia e Europa. A Europa do lado oeste, onde
está o mar Mediterrâneo. A Ásia do lado leste, sul e norte e a África do lado sudoeste. São como três
grandes cordas que dão um nó na Palestina.
Tendo uma localização estratégica, era passagem obrigatória, tanto para o comércio como
para a guerra, entre os povos desses três continentes. Era a porta para os europeus que vinham pelo
mar e a ligação entre o Egito e a Mesopotâmia, que foram o berço das mais antigas civilizações.
Qualquer desequilíbrio ou conflito entre essas grandes civilizações repercutia na Terra de Israel, com
conseqüências muitas vezes trágicas.
Nos primórdios do povo de Bíblia, na época de Abraão, havia um grande fluxo migratório
entre a Mesopotâmia e o Egito. A família de Abraão foi uma família de retirantes, como acontece
tanto entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil. Como o Nordeste brasileiro, também a Terra Prometida
era uma terra sujeita à seca. Essa realidade transparece na história de Jacó, que foi obrigado a migrar
com a família para o Egito, conforme as bonitas estórias da Bíblia (Gn 42ss).
A terra para os Hebreus tem um profundo sentido religioso sob vários aspectos:
- é a herança que Deus tinha prometido a Abraão (vamos ler em Gn 12,7-9 e também Gn 26,3-5)
- é herança que não se pode vender (vamos ler 1Rs 21,1-16)
- é doação de Deus (Js 24,2-13)
- é terra partilhada (Js 13,6ss)
- se a terra é de Deus, então todos têm direito à terra. Porém, direito de uso e não de propriedade, pois
a terra pertence somente a Deus (ler Lv 25,23-28)

Lendo e conferindo esses textos, refletimos:
1) Por que é importante aprofundar e conhecer o processo de surgimento ocupação e dominação da
terra de Israel?
2) O Brasil também passou por histórias como esta?
3) Em forma de preces, o que é necessário hoje para libertar nossa terra?
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Quando nos primeiros encontros deste estudo, falávamos que era preciso conhecer a Bíblia
como quem entra em sua casa, a reflexão de hoje vai procurar fazer-nos entender que nas idas e
vindas para o interior dela, o povo fixou em sua memória algumas senhas que não se apagaram mais.
Essas senhas, escondidas para muitos, necessitam ser reveladas cada vez de novo, a fim de continuar
animando a esperança dos que lutam para que a Luz e a Palavra não sejam apagadas. Caso isso
acontecesse, Deus-Javé não seria mais reconhecido como aquele que libertou o povo das mãos do
faraó que o escravizara.
Por isso, quando lermos o que se conta no livro do Êxodo sobre a opressão que o povo
hebreu sofria, estaremos lembrando uma das mais concretas intervenções de Deus na história
humana, como está expresso na senha que segue: ”Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está
no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci
para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra fértil e espaçosa,
terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus.
O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão com que os egípcios os
atormentam. Por isso, vá. Eu envio você ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel”
(Êx.3,7-10).
Ao recordarmos o texto, vamos perguntar-nos: o povo hebreu teria saído do Egito se não
tivesse uma liderança que organizasse o processo de libertação? Como procederam? Quem hoje está
fazendo isso?
Vamos dar um salto no tempo. Depois de conquistarem a terra, o povo se organizou num
sistema intertribal muito democrático, com juizes como dirigentes. Mas, com influências de
vizinhos, quer mudar essas conquistas, e trocar o sistema. Será que vai dar certo?
Vamos ler o livro de Juizes 8, 22-35.
O profeta Samuel adverte que essa tentativa poderá frustrar suas expectativas, como lemos
em 2Sam 7,1-27. À partir da leitura, convém perguntar-nos: será que foram criativos em sua nova
organização?
Sem fugir do assunto, mas observando atentamente o surgimento do grupo de Jesus de
Nazaré, vários temas e atitudes que nortearam sua formação, têm origem neste núcleo central dessas
experiências antigas. O que chama a atenção é a insistência sobre a pregação e a prática de profetas
como Isaías e Jeremias, principalmente quando recordam a presença de um Deus que é
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misericordioso, mas que suscita pessoas que falam quando o direito e justiça não são cumpridos,
principalmente em relação aos órfãos e às viúvas. Ou quando os reis e responsáveis entregam a nação
aos estrangeiros. A nova comunidade lembra do profeta Oséias quando retoma o amor que o esposo
tem para com a esposa.
Os jovens nos tempos atuais procuram, à sua maneira, voltar a esses temas. Como e por que
acontece esse fenômeno?
Voltemos às senhas, como frisávamos no início. Não é possível entender alguns
apontamentos do livro de Atos dos Apóstolos senão os ligarmos com essa raiz. Vamos, por isso, ler
com muita atenção Atos 2,42-47; Atos 4,32-37 e Atos 5,12-16. Com certeza, poderemos descobrir a
volta ao núcleo primitivo da proposta apontada no livro do Êxodo, na experiência tribal dos tempos
dos Juízes (lembrar que havia também juizas, como Débora); as advertências dos Profetas até a
formação das Comunidades de Jesus, aos tempos do Novo Testamento e da Igreja primitiva.
Em nossa história brasileira, entre as muitas tentativas que surgiram, Negros e Indígenas, os
povos ancestrais da formação espiritual e étnica da Pátria, não há como negar a República negra com
Zumbi doa Palmares e os Sete Povos da República Guaranítica das Missões... Precisamos levar em
conta que hoje, nesses tempos em que o ensino oficial e a influência midiática desprestigiam ou
aviltam o que a história nos traz, quem quer construir um mundo novo deve sentir-se na obrigação de
retomar e celebrar essa história passada. Os Movimentos Sociais, os grupos e entidades, junto com a
CEBs – Comunidades Eclesiais de Base, dentro de suas possibilidades, o procuram concretizar.
Proponho que se leia Atos 2,1-13, principalmente levando em conta qual o Espírito que
deve animar a presença de Jesus de Nazaré na retomada e organização do que queremos.
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Quando estamos dentro de uma casa, principalmente se estiver chovendo ou tiver vento
forte, gostamos de averiguar se vai ou não resistir às intempéries. Quem não prefere estar em
segurança....
A casa “Bíblia” no decorrer de sua existência terá sofrido impactos sobre sua estrutura, suas
portas, janelas...., ou nenhum abalo a ameaçou?
- Por aquilo que já estudamos, com certeza nossa resposta vai em direção daquilo que aponta ser
impossível manter-se incólume, sabendo onde e como ela foi construída. E de onde vieram os
choques mais fortes, quem os ordenou?
Lemos do Evangelho de Lucas:”Fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Pôncio
Pilatos era governador da Judéia; Herodes governava a Galiléia; seu irmão Filipe, a Ituréia e a
Traconítide; e Lisâneas, a Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes... (Lc 3,1-2). Essa é uma
informação extremamente valiosa para dizer que ao entrar na realidade que a cerca, a casa “Bíblia”
encontra-se num ambiente político e ideológico ditado pelos que detêm o poder, seja de onde vier.
Para um observador que já teve alguma informação de história, vai flagrar-se que a série de nomes
acima referidos tem a ver com o Império Romano e os seus líderes em terras do Oriente Médio, ou
mais precisamente, a Palestina e arredores.
Já que falamos de história, precisamos lembrar (assim Frei Betto escreve no “Catecismo
Popular”, p. 45 e ss).
“Jesus nasceu no meio de um povo oprimido. Sua pátria não era livre. Há muitos séculos a
Palestina estava dominada por nações estrangeiras. As mais fortes dominavam as mais
fracas. A Palestina encontrava-se oprimida desde o ano 558 do nascimento de Jesus.
Primeiro, a Palestina fez parte do Império Persa. No ano 333 antes do nascimento de
Jesus, a Palestina foi dominada pelos gregos, chefiados por Alexandre, um jovem general
que conquistou o mundo. Após a morte de Alexandre (323 a.C.), a terra de Jesus passa
pelas mãos dos egípcios e dos sírios.
É claro que os judeus não gostavam – como ninguém gosta – de ser dominado por nações
estrangeiras. E reagiam. Os dois livros dos Macabeus no Antigo Testamento falam de uma
dessas revoltas.
No ano 64 antes do nascimento de Jesus, as tropas do general romano Pompeu invadem a
Síria e a Palestina. A pátria de Jesus passa a ser uma região do Império Romano.
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Sabemos que um país está dominado por outro quando o seu centro de decisões políticas e
econômicas encontra-se fora dele”, observa Frei Betto.
E o que significava realmente isso, e como hoje podemos entendê-lo?
Vimos que o centro de decisões políticas e econômicas da Palestina ficava em Roma. O
imperialismo romano estendia as suas garras até a pátria de Jesus. Aqueles que governavam a
Palestina eram nomeados por Roma e apenas cumpriam ordens vindas do centro do Império.
No ano 37 a.C., os romanos fazem de Herodes, o Grande, rei da Palestina. Quando o velho
Herodes morre, quando 4 anos antes do nascimento de Jesus, seus filhos dividem o país como quem
reparte uma goiabada: Arquelau fica com a Judéia e a Samaria; Herodes Antipas (o Herodes filho)
fica com a Galiléia e a Peréia; a Filipe cabe a fatia de Traconites e da Gaulinites.
Mais tarde, o imperador Augusto tira Arquelau do poder e coloca a Judéia e Samaria nas
mãos de um funcionário romano que acabou entrando no Credo e curiosamente é tido como santo por
alguns cristãos da Etiópia: Pôncio Pilatos, que governou de 26 a 36 d.C.
Era essa a situação da Palestina quando Jesus nasceu. O Filho de Deus nasceu na mesma
situação em que muitas pessoas ainda nascem no Terceiro Mundo: num país politicamente
dependente, militarmente ocupado.
Em nossas atuais circunstâncias de país, de América Latina, apesar da crise econômica que
assola nossas economias, provocadas pelo Império que nos dirige, com certeza qualquer observador
já terá se dado conta que em muitos aspectos nossas realidades se parecem.. A pressão política não é
tão ostensiva, mas por inúmeros outros meios estamos sendo dominados. Veja-se, por exemplo, o
bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, que dura mais de quarenta anos. Agora, com a presença estadounidense na Colômbia, com o presidente colombiano tentando convencer a opinião pública que se
trata de um assunto interno do país, por precisa ter amparo para proteger-se contra a guerrilha...
Como nós jovens podemos iniciar um debate em torno destes assuntos? Que lição tiramos
da prática de povos como os Palestinos de ontem e de hoje?

Fonte: Leitura Bíblica
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Seguindo a nossa intuição inicial, somos desta vez convidados a entrar na casa “Bíblia”,
com a preocupação de observar o que em sua construção ajudou a dar formato e vida ao que se lê.
Perguntar-nos, por exemplo, quando se fala de trabalho, de mar, casa e campo, o que isso tem a ver
com o anúncio e as práticas de Jesus?... Mal comparando, quando hoje queremos tirar a limpo se uma
liderança, seja do campo político, social, ou comunitário, merece crédito, um dos melhores
termômetros é observar se o que diz corresponde ao seu trabalho. Saber também se diz respeito ao
seu relacionamento com as pessoas de seu meio e que tipo de sociedade e mundo ele propõe. A
Bíblia, seja Antigo, seja Novo Testamento, não é um manual de economia, de política, nem trata
puramente de assuntos sócio-ideológicos e religiosos do tempo em que foi pensada e escrita. É
anúncio de programa para um mundo novo, à partir dos pobres.
Vamos ver de perto em que se baseava a economia do tempo de que falam os Evangelhos. A
base econômica da Palestina é formada pela agricultura, a pecuária, a pesca e o artesanato. A
agricultura é desenvolvida principalmente na Galiléia, norte da Palestina, região onde se produz
trigo, cevada (alimentos para alimentar os pobres), olivais, lentilha, ervilha, romã, tâmara e maçã.
Ali moravam grandes proprietários de terras e pequenos agricultores. Na pecuária era comum a
criação de gado, ovelhas e cabras, principalmente na Judéia, região ao sul. A pesca era realizada
principalmente no lago Genezaré, mar Mediterrâneo e rio Jordão. Por último, o artesanato
desenvolveu-se principalmente nas cidades e aldeias através da cerâmica (vasilhames e artigos de
luxo), trabalho em couro (sapatos e peles curtidas), fiação e tecelagem (aproveitamento de lã de
carneiros). José, e provavelmente Jesus, viviam do trabalho artesanal de carpinteiro, isto é, faziam
consertos, reparos e manutenção de casa em casa ou de lugar em lugar. De acordo com alguns
estudiosos, o relacionamento entre Jesus e os pescadores vem de seu trabalho de manutenção e
conserto junto aos barcos.
Os Romanos empreenderam uma série de construções civis e de defesa militar. Construíam,
por exemplo, cidades, aquedutos (canalização de água ao ar livre ou por subterrâneo). Inclusive, há a
possibilidade de Jesus e José terem trabalhado em algumas dessas obras, edificadas nas vizinhanças
de Nazaré.
Além disso, a circulação das mercadorias era feita através do comércio, outra atividade econômica
da época, desenvolvida pelos grandes proprietários de terras.
Mas o que chama a atenção é a multiplicação de impostos, arrecadados pelos publicanos ou
cobradores de impostos (de quem tantas vezes os Evangelhos falam). Vejamos alguns:
a) Tributum soli – Imposto sobre a propriedade, dependia da produção.
b) Tributum capitis – Imposto sobre os homens e mulheres entre 12 e 65 anos.
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c) Coroa de ouro – Imposto chamado presente ao imperador.
d) Imposto sobre o sal – Somente o sal utilizado para fins comerciais era tributado.
e) Imposto na compra e venda – Nas transações comerciais, pagava-se 1%, sendo que no comércio
de escravos este valor passava para 4%.
f) Imposto de registro – Para cada contrato comercial registrado, pagava-se 2% de imposto.
g) Imposto para exercer a profissão – era a licença para exercer uma profissão.
h) Imposto sobre uso de bens de utilidade pública.
i) Pedágios ou alfândega.
j) Trabalho forçado – corvéia.
k) Despesa especial para o exército.
l) Imposto para manutenção do templo
m) Imposto do Dízimo, para manutenção dos sacerdotes.
n) Imposto das primícias, para manutenção do culto.
(para ler mais sobre esse tema, recomendo o livro “A Bíblia, introdução historiográfica e literária”,
Ed. Vozes, 2004, p.128-132, de onde extraí os dados acima).
Agora podemos afirmar com certeza que Jesus conhecia bem as atividades econômicas de
seu povo. As parábolas que usa são como um espelho no qual aquelas atividades se refletem.
Entende-se porque fala do semeador, como está em Mc 4,3-8. Ou então, quando fala do trigo e do
joio, da erva ruim. Ilustrando com o grão de mostarda, mostra do que pode vir a ser o Reino de Deus.
Concluímos com frei Betto, quando argumenta em seu “Catecismo Popular”(p.56):
“Vemos portanto que a mensagem de Jesus passa por dentro das atividades
econômicas de sua época, como a energia elétrica que ilumina a nossa casa passa por
dentro dos fios que estão ligados à tomada. Se a energia não encontra fios que possam
leva-la até a lâmpada, não teremos luz. Do mesmo modo, se a Palavra libertadora de
Jesus não penetra a economia da sociedade, a organização do trabalho, as relações
injustas entre patrões e empregados, não teremos o mundo novo que Deus quer para
todos.”
Nestes tempos de neoliberalismo econômico, de crises, de falta de perspectivas, de
aviltamento humano sobre os mais pobres, convém lermos atentamente Mt 20,1-16, observando
que a parábola mistura trabalhador horista com atividade agrícola.
Ao mesmo tempo perguntar-nos, onde hoje encontramos tanta generosidade? Mas
devemos estar atentos de que a relação correta do homem com Deus decide-se no trabalho, lugar por
excelência do exercício do amor.
Podemos terminar com uma prece, um canto.
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Para melhor entender e participar do encontro hoje, nosso ponto de partida é da própria casa
“Bíblia”. Justificamos explicando que para se manter em pé, e ser mensagem que iluminasse os
passos e as esperanças de todos os que a nela entrassem, aqueles que construíram a “casa” se
obrigaram a fazer um esforço danado para lembrar as atitudes e palavras do próprio Jesus que, com
firmeza, enfrentou uma situação difícil. O assunto era delicado.
O Evangelho de Marcos detalha o assunto num diálogo que Jesus travou com os discípulos:
“Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos
sacerdotes e aos doutores da Lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar
dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará.”(Mc 10,33-34). Era
um esforço claro para que em Jerusalém, o centro do poder, os discípulos compreendessem o que iria
acontecer quando as autoridades pusessem as mãos nele. Parece que foi em vão, como o relato
descreve logo a seguir.
“Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: 'Mestre, queremos que faças
por nós o que vamos te pedir.' Jesus perguntou: 'O que vocês querem que eu lhes conceda?' Eles
responderam:'Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda'”
(Mc 10,35-37). Jesus fica desconcertado, mas quer saber se realmente estão dispostos a enfrentar as
controvérsias que a missão exigisse deles. Essa tentativa, feita com calma, parecia ter dado seu efeito
diante da exigência dos dois. Ao menos mudou o enfoque. Mas... “Quando os outros dez discípulos
ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: 'Vocês sabem:
aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm
autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim: quem de vocês quiser ser grande, deve
tornar-se o servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de
todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida
como resgate em favor de muitos.” (Mc 10,41-45).
O que se verificou? – Na verdade, o querer apossar-se de cargos e lideranças, estava na
cabeça e no coração de muitos, em outras palavras, era o que viam e ouviam do que estava ocorrendo
com toda a sociedade. A estrutura social estava organizada deste jeito. Aliás, convém verificá-lo.
Quando Jesus nasceu, sua sociedade era como uma pirâmide, em cima de tudo estava o
Império Romano. No meio estavam os chefes do povo da terra de Jesus, a Palestina. E em baixo
estava o povo pobre. É daí de baixo que Jesus vem.
Os Romanos dominavam o mundo inteiro. Tinham uma cavalaria e um exército poderoso.
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Tinham todo o poder e oprimiam os povos do mundo inteiro (como os Estados Unidos hoje...) E, para
fortalecer o seu império, os romanos se uniam com os grupos poderosos da Palestina, a terra de Jesus
(como hoje os Estados Unidos se unem com os governos de outros países para ter garantias...). Os
grupos poderosos do tempo de Jesus, que mandavam na sociedade e governavam eram os seguintes:
O Sinédrio: era o Supremo Tribunal judeu, encarregado de fazer cumprir as leis (ler Mt
26,59). Era formado por 71 pessoas da classe rica. O Sumo Sacerdote era o presidente porque tinha
todo poder econômico, administrativo, político e religioso (ler Jo 11,49-50).
Os Sacerdotes: eram de famílias ricas, controlavam toda vida econômica do país e eram
encarregados do culto. Cobravam muitos impostos no templo. Eram amigos dos romanos para
garantir o cargo e a posição que ocupavam (ler Mt 17,24). Não eram fiéis à sua missão (ler Lc 10,31).
Além desses dois grupos citados, temos vários outros, com igual importância. Mas vamos
deixar para quando tratarmos da sociedade e da religião, o conjunto da ideologia da época.
As perguntas que podem estar em nossos pensamentos com certeza dizem respeito à reação
de Jesus diante do quadro. Ou ainda: onde em nossos dias isso acontece?
- Jesus nunca se colocou diretamente contra os romanos, porque sabia que era tempo perdido. Nunca
aceitou a proposta dos zelotes de se revoltar e matar. Ele sabia que esta era uma política suicida, pois
ninguém podia contra o exército romano, tanto que os zelotes foram totalmente destruídos. Jesus
atacou o sistema nas colunas que o sustentavam:
1.

Lutou contra os pelegos: sacerdotes, saduceus, herodianos, porque sem os pelegos nenhuma
dominação se sustenta.
2.
Arrancou o medo da cabeça do povo, mostrando de novo a força salvadora do Javé e
sua própria força quando unido (como foi na saída da escravidão do Egito). Deu-lhe uma nova
consciência revolucionária.
Pediu conversão, isto é, mudança radical de mentalidade e de atitude. Mostrou qual era o projeto
de Javé.
3.
Acreditou no pequeno e no pobre. Sabia que era de baixo e da união de todos que vinha
a libertação. Por isso nunca aceitou o papel de líder, nem para libertar o povo. Ele continuou
querendo sempre ser povo e pobre, com cabeça de pobre. (“Bíblia Deus Conosco”, Dioc. De
Joinville, p.252).

Que aspecto deste tema mais chamou nossa atenção? Temos algum aspecto que podemos
relacionar com nossa realidade?
Sugestão: rezar o Salmo 114(113 A).
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Com a finalidade de entender a posição de Jesus e sua prática na sociedade de seu tempo,
convém nunca separar esse tema daquilo que já refletimos anteriormente, ou seja, as estruturas que
sustentam a economia e a política. O relacionamento entre as pessoas provem do trabalho e do poder
que é exercido.
Há um entrelaçamento dessas realidades na vida de todos. Não era diferente no tempo do Novo
Testamento. Podemos acrescentar que a “casa” Bíblia sofreu alguns arranjos na sua construção para
ser fiel à mensagem e à realidade dos que a planejaram.
Vamos logo dizendo que o tempo de Jesus, devido à história de ocupação e posse, foi muito
conturbado e violento. Muito desemprego e endividamento. Muitas revoltas e muita repressão
policial, que acabou com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Se bem que no ano 135 d.C.,
provocada por revolta popular e guerrilha, houve outra matança muito grande.
A sociedade foi organizada pelos poderosos no esquema de dominação: poucos com tudo e
muitos sem nada. Os romanos mandavam, dominavam e exploravam. Pintavam e bordavam.
Apontamos acima que havia ligação muito íntima entre os vários aspectos da realidade:
econômica, política, social, cultural, religiosa. Os temas se cruzavam. Por isso, quando repetimos
dados, é para não fugir desse princípio. No que se refere ao social, havia grupos a favor dos Romanos.
Por exemplo:
· Os sumos sacerdotes. Claro, eram escolhidos pelos romanos.
· Os saduceus: grandes latifundiários e comerciantes. Não acreditavam na ressurreição, e diziam
que eram ricos porque Deus os abençoava.
· Os herodianos: do partido de Herodes, rei pelego.
· Os anciãos: altos funcionários judeus.
· Os publicanos: os romanos empreitavam o recolhimento do “publico” (ou “publicum”, imposto
pessoal). O posto de cobrança era leiloado. O discípulo Mateus era publicano. Havia publicanos
ricos e publicanos pobres.
Mas havia também gente contra os romanos:
Os fariseus e os escribas:fiéis observadores das leis. Eram inimigos dos romanos, porque os
consideravam pagãos e impuros.
· Os zelo tas e os sicários: os fanáticos guerrilheiros que queriam acabar com o poder dos
romanos, mas no fim foram liquidados(em 135).

·

E o povo pobre, a grande maioria? – Era explorado pelos romanos e seus aliados, e tratado
como raça maldita pelos fariseus. No meio deste povo havia os pobres de Javé que confiavam em
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Javé e esperavam o salvador (Maria, José, Simeão, Isabel, Zacarias, entre outros).
Jesus nasceu, se criou e sempre viveu na roda deste povo, e com a cabeça de um “pobre de
Javé”. Não pertencia a nenhuma classe. Era desclassificado. Viu o mundo a partir de baixo e se
proclamou o Salvador, o Libertador. Era educado com o saber dos pequenos e não do sistema. Os
pequenos sempre foram os seus companheiros.
Observando mais de perto a sociedade, as classes marginalizadas trabalhavam de baixo de
uma dominação autoritária e escravagista. É desse povo que surge a esperança num messias,
anunciado por João Batista. O deserto é o local onde se começam a forjar as oposições ao sistema,
onde os refugiados se reúnem para resistir. Esta prática pode ser vista tanto na formação do povo de
Israel, como na revolta dos Macabeus, entre outros exemplos que podemos encontrar na Bíblia.
João Batista criou um movimento popular, cuja ideologia é a remissão dos pecados. É um
movimento de mudança, tanto no campo ético como no social. Jesus integra-se neste movimento de
João Batista e inicia sua pregação no deserto. Porém, logo após, se separa e inicia uma nova
estratégia Jesus prega para as multidões, age com os marginalizados e forma o grupo dos discípulos.
Não está caracterizado se Jesus teve contato com os Essênios, um grupo de sacerdotes
contestadores do clero de Jerusalém e de leigos exilados. Tinham semelhança com os fariseus, mas
haviam rompido radicalmente com o judaísmo oficial. Agrupavam-se em grutas, longe das cidades,
para aí viverem um ideal de monges. Impunham-se uma organização de comunidade muito rígida,
com trabalhos e orações.
Na Samaria viviam os samaritanos. Judeus e samaritanos não se gostavam. Porém, a
Samaria era caminho obrigatório para os judeus que subiam da Galiléia para a Judéia, ou vice/versa.
Volta e meia se davam escaramuças. Jesus prefere a paz, como aconselha os discípulos. Ele próprio
se torna missionário e convence muitos samaritanos que, por meio de uma mulher, aderem à sua
proposta (Jo 4).
Podemos resumir o relacionamento de Jesus dizendo que sua opção é clara, o apelo que faz o
reflete: não é possível ser amigo dele e continuar apoiando o sistema que marginaliza tanta gente.
Outra constatação: a mulher vivia marginalizada pelo simples fato de ser mulher. Ele a acolhe
e não discrimina.
Combate as divisões injustas. O que deve nortear a vida deve ser o amor e a justiça. E nisso é
sinal de contradição, pois as autoridades não aceitam essa igualdade.
Combate os males que estragam a vida. Jesus veio “para que todos tenham vida, e vida em
abundância”(Jo 10,10). Percebendo a mentalidade opressora dos grandes, civis e religiosos,
desmascara essa falsidade.
Para finalizar, sugerimos que se leia, se comente, com orações e cânticos, o que está em Lc
16,19-31. Cremos que seja uma das melhores parábolas para entender o tema acima refletido.
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A Religião pode ser força que dá suporte para que um povo tenha vida livre e feliz. Quando o
povo existia como organização de Tribos no Israel primitivo, tinha consciência de que havia passado
pela escravidão e domínio dos faraós no Egito. E essa lembrança orientou seu estabelecimento na
terra prometida, bem como a maneira de administrar suas propriedades, organizar a nova sociedade,
e quais leis deveriam seguir. Fizeram um acordo de como deveriam cultuar a Javé, para não
comprometer seu novo projeto. Decidiram ainda quais celebrações seriam as mais indicadas para
recordar sua história, conduzidas por sacerdotes idôneos, saídos de seu meio, com afinidade na luta,
não como símbolos de dominação.
Por várias circunstâncias históricas, principalmente pela influência sofrida de fora, no
tempo de Jesus, o povo acabou refugiando-se na religião como último baluarte de suas convicções e
certezas. E isso trouxe como conseqüência o esquecimento de toda a herança histórica, um dos
pontos altos de seu passado. Esse fechamento tornou-se sua defesa, mas em detrimento da perda de
todas as conquistas que constituíam sua força de olhar e revisar a prática. Precisamos identificar a
organização dos vários grupos que existiam neste tempo, para entender melhor as atitudes de Jesus.
Principalmente, levando em conta que havia partidos com decisiva influência religiosa (lembramos
que acima, no encontro 8, já citamos esses grupos. Aqui é sob outro ponto de vista).
1.

Os saduceus: gente de muito dinheiro e influência política. Grandes donos de terra. Eram a
favor da dominação dos romanos. Para eles, Jesus era um pobre carpinteiro enganador do povo.
Não acreditavam na ressurreição (Mt 22,23).

2.

Os herodianos: eram'cabos eleitorais” de Herodes e se uniram aos fariseus para combater Jesus
(Mt 22,15-16). Jesus não tinha medo. Continuava firme sua missão e chamava Herodes de
“raposa” (Lc 13,13-32).

3.

Os fariseus: sabiam de cor a lei de Deus e as sagradas escrituras. Mas usavam isso para dominar
o povo. Eram comerciantes de classe média (Lc 11,42). Para eles a lei vale mais do que as
pessoas (Mt 12,10). Manobravam a Palavra de Deus e a Bíblia para dominar a consciência e a
religião do povo. Jesus sempre defrontou com este partido. Abra agora a Bíblia em Mc 8,15.
Repare bem a recomendação de Jesus (alguém lê este verso de Marcos). Agora vamos ler Mt
23, 13-36.

4.

Os escribas: gente estudada e doutores da lei. Desprezavam a sabedoria do povo. Eram a favor
dos romanos e tinham influência no governo (Lc 6,7). Vamos ver em Mc 12, 38-40, o que Jesus
achava deste grupo.

5.

Os publicanos: eram fiscais contratados pelos romanos. Cobravam o resto (Lc 3,12-13) e eram
divididos em duas classes. O povo não gostava deles porque trabalhavam para os romanos (Mt
18,17).
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6. Povo pobre: em baixo de tudo estava o povo pobre, como vimos acima. Eram os doentes, viúvas,
leprosos, prostitutas, crianças, mulheres, cegos, pastores, carpinteiros, órfãos, pescadores e
muitos outros (Lc 1,18-19). Foi desta gente que Jesus veio e a eles dedicou toda sua vida porque
estavam cansados e abatidos como ovelhas sem pastor (Mt 9,35-36).
7.

Os zelotes: no meio do povo havia o partido dos zelotes. Eram contra os romanos. Viviam
fazendo luta armada, com guerrilhas. Não eram ricos (Lc 23,19). Era deste partido o que cortou
a orelha do soldado quando Jesus foi preso (Lc 22,49-51).

Tendo os saduceus como líderes, as elites religiosas haviam reduzido a religião a dois
sistemas básicos: o sistema do puro e do impuro e o sistema de funcionamento do Templo de
Jerusalém. Porque esses dois sistemas fizeram a cabeça do povo, nós iremos aprofunda-los logo
mais, quando tratarmos da ideologia nos tempos de Jesus. Por ora, estamos apenas relacionando com
o religioso. Sem ter a quem acorrer, o povo ficava à mercê daquilo que os grupos influentes
pensavam e decidiam. Jesus viu de ponta-a-ponta toda a situação e denunciou o mal, a raiz da
escravidão: o pecado da pessoa, o pecado do grupo, até o pecado da nação, ou dos que pensavam
dominá-la. E definiu sua missão citando o profeta Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim e me
ungiu, mandou-me evangelizar os pobres, anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação
da vista, por em liberdade os oprimidos e proclamar o ano favorável do Senhor” (Lc 4,18ss).
O relato do evangelista observa que as pessoas do povo que ouviam Jesus na Sinagoga, se
admiravam não apenas das palavras, mas do posicionamento que ele assumiu ao proclamar essas
palavras. Era uma autoridade que não vinha apenas da boca para fora e não convencia ninguém. Pelo
contrário. Denotou solidariedade.
Com isso, seu posicionamento orientou suas decisões e enfrentamentos. Quem hoje em
nosso meio assume essa missão? Talvez um grupo, uma pastoral? Vamos avaliar e analisar?
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O título do estudo de hoje podia ser alterado para este: o que, ou quem, leva as pessoas a
pensar desta ou daquela maneira sobre a vida. Sim, pois em muitos casos, os motivos, as causas, que
formam as idéias e propõem os símbolos, são fruto do poder de um grupo. É fácil entendê-lo com os
exemplos que toda hora surgem quando observamos o que as pessoas compram, o que falam, como
entendem as notícias, e como se relacionam.
No tempo de Jesus as propagandas de idéias e pensamentos usavam outro viés para serem
propagadas. Os reis e imperadores faziam os anúncios das ordens através de enviados, em forma de
“boa nova”, literalmente “evangelho”. O Novo Testamento embarcou neste estilo, só que a boa nova
que anunciava não tinha o intuito de reforçar a dominação, mas o de propor um novo tempo, boa
notícia para os mais pobres. A casa “Bíblia”, através de seus construtores precisou outra vez arranjarse para permitir que as pessoas simples pudessem chegar-se e tirar algum proveito para o seu dia-adia. Ou, se aprofundarmos a questão: quem vai contrabalancear com outra proposição um esquema
que deixa o pobre de lado?
A casa “Bíblia”, conforme seus planejadores, usou linguagem original para que o grupo do
poder, os saduceus (senhores ricos, latifundiários) não decidisse sozinho quando fizeram a armação
da sua estrutura. Os saduceus haviam domesticado o povo para dominá-lo através do sistema do puro
e do impuro. Puros eram aquelas pessoas que observavam fielmente todos os itens da lei de Moisés: o
sábado, o dízimo, a circuncisão, a pureza legal, a lei com suas tradições, e as grandes obras de
piedade (esmola, jejum e oração). Observamos que era um sistema muito rígido. Desligavam a
vivência religiosa da vivência política e esconderam o rosto salvador e gratuito de Javé, confiando
muito mais nas suas próprias obras,
Impuro era o povo em geral, que não observava toda a lei de Moisés e tinha contato com os
pagãos, sobretudo os publicanos e as prostitutas. Ao mesmo tempo, o povo simpatizava mais com os
fariseus do que com os saduceus. Organizava-se ao redor das sinagogas, onde se juntavam fariseus e
zelo tas, em oposição aos saduceus, ligados preferencialmente ao templo. Mas, ao final, o povo
continuava vítima desse modo de pensar. Quando muito, defendia-se com bom senso (“Bíblia Deus
conosco”, ut supra, p. 251)
A reação de Jesus diante desta situação, que deixava o povo entregue às determinações dos
dois grupos, aparece em vários momentos ao longo dos Evangelhos. Jesus desafia o povo a reagir,
confrontando-o com a palavra fiel contida nas Escrituras. Questiona e chama a atenção para que a
alienação que esta ideologia provocava e não desviasse ainda mais o povo das verdadeiras causas da
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ruína em que estavam sendo submersos. Dirá o mesmo em relação ao templo.
O templo é o centro de vida dos judeus e dos que viviam em outras regiões, espalhados pelo
mundo. Na verdade, até pela sua construção, repete o mesmo esquema dos puro e do impuro. Quanto
mais perto do “Santo dos Santos”, tanto mais a pessoa tinha a presença de Deus. Os leigos só podiam
chegar até o pátio. As mulheres ficavam atrás deste pátio separadas por muros. Era um lugar
secundário que ocupavam na sociedade. Aliás, uma das orações que um bom judeu rezava todos os
dias dizia assim: ”Agradeço-te, meu Deus, por não me teres feito mulher”. Os sacerdotes e pessoas
de respeito não podiam ser vistos conversando com mulher.
Muitas vezes vimos a tradução que se dá sobre o episódio da expulsão que Jesus faz no
templo, onde estavam negociando tudo que se poderia ofertar, chamando-o de “purificação do
templo” (Jo 2, 13-22). Observamos que a instituição “templo” já caducou, pois desrespeita o corpo
das pessoas, lugar privilegiado da morada de Deus. Por isso, Jesus encaminha o fim do templo. Não é
mais nele que Deus realiza a libertação do povo. Principalmente daqueles mais pobres, sujeitos que
estavam a uma mediação econômica revestida de sagrada. Como Javé vai habitar aí?
E para completar o quando do puro e do impuro, vamos ler, entender e aprofundar a resposta
de Jesus diante de uma situação de pureza exterior, como está em Lc 11, 37-44. Jesus não se contem e
profere um sermão.
Ao finalizar, vamos aprofundar o tema da ideologia e perguntar-nos: o que hoje motiva os
pobres para enfrentar a discriminação?
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Praticamente desde o 2º encontro já estamos falando sobre esse assunto, porque se
pretendemos ser fiéis ao que Jesus falou e fez, o estudo deve aumentar nossa familiaridade com Ele
através da participação em uma comunidade. Essa comunidade deve estar imbuída de um espírito de
liberdade, para não fazer morrer nossa fé diante dos primeiros obstáculos. Por isso, devemos decidir
que ao estudar, devemos estar aptos a responder à pergunta: quem é Jesus para mim?... Nada melhor
do que buscar informações onde seja possível.
Quando Jesus começou a ser conhecido, devia ter uns trinta anos (por causa de um erro de
cálculo, alguns dizem que teria 27 anos). Mas até essa data, se sabe muito pouco de sua vida. Alguns
chegam a dizer que Jesus andou pelo mundo, porque viver num lugarejo tão pequeno, como Nazaré,
que fora da Bíblia, nem é falado, parece impossível tendo em vista o que realizou depois. Ainda mais
vivendo numa carpintaria... Frei Carlos Mesters afirma que desde os primeiros séculos até hoje,
inventaram viagens para Ele. Já teve até programa de televisão sobre as viagens de Jesus na Índia.
Pode?
Frei Carlos entende que o povo pobre tem dificuldade de acreditar no pobre sem estudo.
Acha impossível que Jesus, todo esse tempo, tenha levado uma vida assim de pobre. Por isso
imaginam viagens pra todos os cantos, onde teria participado de estudos. Mas não foi nada disso. Se
alguém está interessado em conhecer a vida dele durante 30 anos, é só olhar de perto a vida de
qualquer morador de Nazaré daquela época. Da mesma forma, Jesus levou sua vida.
Se Jesus tivesse viajado, o povo de Nazaré não teria estranhado a fala dele, nem teria
perguntado sobre como ele sabia tantas coisas, muito menos perguntado sobre sua sabedoria, como
diz o Evangelho de Mc 6,2-3. Seus conterrâneos não teriam dito que Ele era uma pessoa sem estudo,
sem instrução, como em Jo 7,15. Ele viveu mesmo em Nazaré, trabalhando na roça e na carpintaria.
Camponês e operário. Trabalhador. Trinta anos é muito, mas trinta e três ao todo, é pouco.
Por aí dá para entender que para Jesus o mais importante e decisivo é saber viver esta vida de
cada dia, aparentemente sem valor, sem nada de extraordinário, a vida comum da grande maioria da
humanidade. Este aprendizado deu a linha ao que ensinou durante os três anos de atividade. E esses
três foram suficientes para ser preso, condenado e morto pelos homens do poder. E concluímos com
frei Carlos que nessa vida comum, aparentemente sem valor, está escondida uma semente que,
quando desabrocha, incomoda os poderosos e todos aqueles a quem não interessa a vida da maioria
(“Com Jesus na contramão”, frei Carlos Mesters, pp.13-15)
Antes de fazer outras observações, seria bom aprofundar a ficha de identificação sobre
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Jesus. Seus pais mereceriam ser mais considerados. O carpinteiro José era muito tranqüilo, quieto no
seu dia-a-dia. Participante, com Maria, de todas as atividades do povoado, principalmente as que
ligavam à religião, como ir participar da escola bíblica aos sábados na sinagoga e participar das três
Romarias a Jerusalém, todos os anos.
Mas poderíamos perguntar ao povo de Nazaré como foi a vida de Jesus durante aqueles anos
que ele conviveu com eles. O que diriam os meninos com quem ele brincava na rua ou nas montanhas
ao redor da cidade? E os rapazes com quem trabalhava na roça ou ia para a cidade vizinha entregar a
mercadoria? E as moças que, quem sabe, gostariam de casar com ele, o que elas diriam? E os
parentes, as primas e os primos, será que já brigavam com ele lá em Nazaré? E as mães do bairro?
Como será que elas viam o filho de Maria? E os clientes da carpintaria? Será que ficavam satisfeitos
com o serviço que fazia para eles? Quanto será que Jesus cobrava? E o escriba que lhe ensinou a ler e
a escrever? Que nota teria dado para o aluno Jesus? E o chefe da sinagoga de Nazaré, onde Jesus
participava da celebração nos sábados? E os fiscais do governo que vinham cobrar os impostos sobre
as coisas que ele fabricava na carpintaria ou produzia no roçado? E o dono do armazém, onde Jesus
comprava pão e outros alimentos? O que estes e tantos outros nos teriam a dizer? (“Com Jesus na
contramão”, frei Carlos Mesters, p.7).
Ainda podemos acrescentar que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no Sul (Mt 2,1), e foi
criado no interior, na roça, em Nazaré da Galiléia, no Norte (Lc 4,16). Falava o aramaico com
sotaque de judeu da Galiléia. Era visto como judeu pela samaritana (Jo 4,9), e como galileu pelos
judeus da Judéia (Mt 26,69.73). A família de Jesus não era sacerdotal, como a de Zacarias, pais de
João Batista. Jesus não pertencia ao clero que cuidava do Templo. Não era doutor da lei, nem
pertencia ao grupo dos fariseus ou dos essênios. Ele nasceu leigo, pobre, sem a proteção de uma
classe ou de uma família poderosa. Muito provavelmente, a família de José era migrante, vinda de
Belém da Judéia para a Galiléia em busca de melhores condições de vida.
Para coroar essa reflexão, poderíamos resumir perguntando-nos, quais dessas informações
mais nos tocaram? O que, para os jovens, tem mais força e que contribui para firmar sua fé, sabendo
mais e melhor sobre Jesus?
E, antes de fazermos uma prece, um canto, sugerimos que se leia do Ev. de João 1, 43-46.
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Para entender a importância que determinado assunto, ou tema, tem, um dos sinais é
averiguar quantas vezes é comentado entre o povo, ou pela Bíblia, em nosso caso... E, em se tratando
do Batismo de Jesus, os quatro evangelistas falam. Podemos até conferir em Mt 3,1-17, em Mc 1,111, em Lc 3,1-22 e Jo 1, 19-34. Faz sentido, pois no início do cristianismo tornou-se conversa
obrigatória falar sobre o batismo entre os responsáveis e os que desejavam ingressar nas
comunidades. A lembrança, e o conseqüente ensino, encorajavam os candidatos a abraçar a fé. Jesus
servia de exemplo para todos, pois iniciava sua missão recebendo o batismo. O que significa, então,
este gesto que tanto irá influir na vida dele?
- Sem pretender apressar nada, mas para situar-nos melhor, retomamos que no tempo de
Jesus a dominação política dos romanos, com pesados impostos, controlava a Palestina. E a maior
parte da população vivia na pobreza e passava necessidade. Isso criava sérios problemas de
relacionamento entre o povo e as autoridades romanas, que controlavam as animosidades com o
apoio das elites aristocráticas judaicas, de leigos e religiosos. Quando aconteciam revoltas, os
romanos reprimiam.
Como as reações eram controladas,o povo começou a nutrir esperanças, baseado no que a
tradição da palavra das Escrituras Sagradas falava: no futuro o sofrimento terminaria. E como portavozes dessas aspirações, surgiram vários “messias”, ou líderes carismáticos. João Batista é um deles.
Destacou-se pela esperança que despertou no povo, apelando a uma conversão pessoal e social na
sua pregação: “quem tiver duas túnicas dê uma a quem não tem e quem tiver comida, reparta com
quem não tem” (Lc 3,11). No deserto, onde João concentrava sua atividade, isso soou como boa
notícia para o povo e se deixava batizar (essa era uma exigência de conversão).
João, no entanto, advertia que depois dele viria alguém mais forte do que ele, a quem nem
merecia desamarrar as sandálias (Jo 1,26). Mas o movimento dele começou a intranquilizar o rei
Herodes, fariseus e saduceus de Jerusalém, de tal forma que Herodes o mandou prender e os outros
grupos enviaram uma comissão ao profeta querendo saber o que representava e em nome de quem
ele estava pregando e batizando...
Quando Jesus, em Nazaré ouviu falar desses acontecimentos, tomou a decisão de tomar
parte da animação e expectativa que o povo estava sentindo, pois os tempos estavam pedindo
mudança de vida e atitudes, de modo especial, o empenho pela libertação de tantos males que o povo
pobre sofria. Tornou-se solidário com os pecadores e desceu até o rio Jordão. Cumpriu assim a
justiça, igualando-se a todo ser humano. Quem está disposto a mudar de vida, deve renunciar aos
privilégios.
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Como narram os evangelistas, na hora do batismo, o céu se abriu e o Espírito desceu em
forma de pomba. É quando se ouviu a voz do Pai: ”Tu és meu filho amado em quem sinto alegria” (Lc
3,22). Esse carinho deu força ao batismo, mas significou também que o mergulho na água é a morte, e
a saída da água, a ressurreição (no entendimento da fé, toda a vida da pessoa toma sentido já no
batismo). Aqui estava nascendo o início da missão de Jesus, ou seja, a libertação de tudo aquilo que
desorientava o povo pobre. Eram tantos que não viam (cegos); tantos que não ouviam (surdos);
tantos que não conseguiam andar (coxos, aleijados); tantos que andavam errantes pelos caminhos...
Assumir o batismo hoje, significa correr o risco do compromisso com todos os despossuídos da vida
e tomar a cruz.
Acompanhemos frei Betto, quando caracteriza o sentido concreto do batismo de Jesus, em
três pontos:
1.
“Jesus vive em seu batismo a solidariedade com o seu povo. Ali no rio Jordão, junto aos
pobres que aspiram por justiça, ele assume sua missão e passa a viver-para-os-outros.
2.
Na forma de pomba, o Espírito de Deus preside o acontecimento. É o sinal de que o batismo
é uma profunda experiência da presença de Deus em Jesus. O Pai, que declara seu amor ao Filho, é
quem o apóia para que livremente Jesus faça de sua vida um reflexo do retrato do Servidor de Javé
descrito por Isaías 42, 1-9. Agora, toda a existência de Jesus está voltada à construção de uma
sociedade onde todos vivam como irmãos (= o Reino).
3.
As palavras ao sair da água – “Tu és meu Filho querido...” – expressam a consciência que
Jesus tinha de sua missão junto ao povo, querida pelo Pai. Da água Jesus sai para um novo modo de
vida, a vida no Espírito, inteiramente voltada a um único objetivo: “que todos tenham vida e vida em
abundância” (Jo10,10). Na comunhão com aquela gente oprimida, Jesus vê clara a vontade de Deus
para ele. Identifica-se como militante da causa de justiça dos pobres. Tudo o mais passa a ser
secundário para ele, sobretudo o poder como privilégio de mandar, o prestígio como meio de realçar
a vaidade pessoal e levar vantagem, o êxito mundano como forma de afirmação de sua
personalidade, como está simbolizado nas tentações no deserto (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)”
(“Catecismo Popular”, pp. 86, 87 e 89).
Ao lembrar nosso batismo, realizado quem sabe na infância, que significado tem,
comparado ao batismo de Jesus? Tem a ver com o seguimento de Jesus? Que missão, que militância,
estamos assumindo?
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Nosso estudo está chegando a um dos cernes da compreensão de toda a Bíblia, sendo uma
das marcas mais legítimas: o que determina a obra de Jesus, o que sempre é uma boa notícia
(Evangelho, no sentido original) para toda pessoa e em todos os tempos. Denominamos como sua
proposta, que surgiu nesta época da história.
Nos tempos de Jesus era costume, quando nascia descendente de rei ou imperador, que se
enviassem estafetas ou mensageiros a todas as cidades de seus domínios para que se lessem nas
praças e todos pudessem ouvir o “evangelho”, a boa notícia. Lia-se o documento expedido pela corte
e assinado pelo monarca, que tinha a tarefa de informar a todos os habitantes. Era a maneira de
comunicar.
Jesus não teve essas honrarias ao chegar a este mundo, mas, como a maioria de nós, nasceu
ignorado. Aliás, foi hostilizado pelos que mandavam na terra dele, antes de completar dois anos de
vida, e teve de fugir com seus pais, como conta o Evangelho de Mateus (Mt 2,13-15). Daí em diante,
até os trinta anos, trabalhou na roça e na carpintaria em Nazaré. Foi quando ouviu falar de João
Batista. E, assim como muitos, achou-o no deserto e se deixou batizar por ele. Dizem os Evangelhos,
que naquele dia teve uma profunda experiência de Deus, permanecendo aí mesmo para preparar-se
para a missão. Passou por tentações, onde tudo que é enganador aos olhos de qualquer mortal foi lhe
apresentado. Resistiu, e depois que João Batista foi preso, voltou para a Galiléia proclamando a Boa
Nova de Deus. Disse: “Esgotou-se o prazo! O Reino de Deus chegou. Mudem de vida! Acreditem
nesta Boa Notícia” (Mc 1,14-15).
Esse início foi surpreendente e despertou grande expectativa entre o povo pobre. Além de
chamar a quem ele quis, convocou alguns discípulos e com estes formou um grupo mais próximo,
com quem pretendia aprofundar a proposta. Propôs uma opção baseada na fé (na história dos
antepassados), numa prática nova(à partir dos excluídos),que apontassem para o Reino que estava
anunciando. Um Reino que não tinha a ver com tantos outros tipos de governo que se perpetuam
entre nós, seja por domínio de bens, de dinheiro, de máquinas, de terras, de consciências, de
comunicações... Mas será um Reino que continuará a história do povo, iniciada com Abraão, Isaac e
Jacó, e continuada por Moisés e os Profetas. Não surgida de uma forma espetacular, como num
acontecimento miraculoso, em que todos observam boquiabertos. Não. A revelação se desdobra de
maneira simples, com personagens que aos olhos de grandes potências nem aparecem. Citamos
acima alguns nomes, para começar. Ressalve-se que as cores com que a Bíblia os descreve, pode dar
a impressão de que tiveram somente grandes feitos em suas vidas, nada de sofrimentos e angústias,
comuns aos mortais. Não é verdade.
O mesmo devemos dizer à respeito de Moisés, Elias, Davi, José e do próprio Jesus. Até a
idade de 30 anos teve vida comum, sem nada de extraordinário, como já vimos. Mas foram pessoas
que deram vez ao Espírito de Deus em suas vidas. Essa atitude não se adquire sem uma luta por
justiça e libertação de todos os males. O Espírito usa nossas possibilidades humanas.
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Jesus em Nazaré crescia integrado nessa realidade para dar em seguida os passos que
norteassem a vida de todos nós que aspiramos seguir o exemplo do Mestre. Hoje, não vamos
simplesmente imitar seus gestos, mas imbuídos no mesmo Espírito, vamos construindo o reino de
Deus numa contínua mudança daquilo que beneficia à grande maioria, a começar pelos que mais
necessitam. Deverá ser um projeto que culmine em maior liberdade, justiça e paz. Num amor que
deve reinar entre as pessoas comprometidas para sentir e viver o amor de Deus. Como Jesus o viveu e
se tornou a melhor amostra. Ele é exemplo vivo do Reino que veio anunciar e mostrar já presente.
Nem que isso tenha atraído a antipatia de vários que se julgavam os donos do saber e do poder. À
partir de Jesus, o que era esperado, tornou-se esperança. Deus estava cumprindo sua promessa feita
outrora.
O Evangelho de Marcos o diz claramente, como lemos em Mc 4,31-32, na bela comparação
que usa a semente de mostarda. A semente é miudinha. Quando plantada, vai crescendo até tornar-se
grande arbusto, dando sombra para as pessoas e abrigo onde os passarinhos fazem seus ninhos.
A liberdade de Jesus, junto com seus discípulos, orienta para que seus discípulos respeitem
as autoridades. Porém, se ferir a vida em sua integridade, sigam sua consciência. Esse aspecto se
acentua quando se trata das tradições que, escribas e fariseus, haviam convertido em lei sagrada.
Convido a lermos com muita atenção Mc 2, 23-28. Parece que seja um dos textos mais clássicos que
mostram o apego às tradições que não ajudam mais ao povo, e a resposta clara de Jesus frente à
atitude liberta dos discípulos. Vamos ler, mas sempre com o olhar voltado para o que hoje escraviza
tantos e tantas com uma leitura que não liberta mais ninguém.
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Quem está esperando um comunicado, uma notícia, fica ansioso, e onde quer que se
encontre, alonga o ouvido e escolhe posição adequada para não perder nada, na esperança de que
possa haver novidade. Aventura-se até perguntar a quem estiver aí por perto, se realmente não ouviu
nada. Também pode suceder que o acaso, ou a curiosidade, influenciem a que dita pessoa preste
atenção às palavras que estão sendo ditas quando passa.
Será que os discípulos de Jesus passaram por essa experiência quando receberam o convite
que um dia o Mestre lhes dirigiu? Os Evangelhos falam sobre vários convites. Alguns respondidos
favoravelmente, outros negados. Faltou interesse, ou as exigências eram demasiadamente grandes.
A Bíblia oferece vários exemplos. São diferentes modos de encarar o chamado. Jesus, porém, dá a
máxima importância a essa atividade. Disso dependerá o futuro e a continuidade de sua missão,
como se verá a seguir.
Por exemplo, para convidar os primeiros 12 discípulos, Jesus passa uma noite em oração
(Lc 6,12-13). Não escolhe pessoas de grandes qualidades, mas gente comum. Primeiro formou esse
grupo dos 12, depois convidou homens e mulheres (Lc 8,1-3) e, por último, um grupo amplo de 72
(Lc 10,1). Em algumas ocasiões seleciona um grupo menor entre os 12: Pedro, Tiago e João, com
quem vai rezar (Mt 26, 37).
Ora é Jesus quem toma a iniciativa e chama. Ora é João Batista quem o aponta (Jo 1,35-39)
ou são os discípulos que chamam seus parentes e amigos (Jo 1,40-42.45-46). Outras vezes ainda, a
própria pessoa se apresenta e pede para segui-lo (Lc 9,57-62). O Chamado é gratuito, não custa nada.
Mas acolher o chamado exige compromisso. Jesus nunca diminui nem esconde as exigências. Quem
quer segui-lo deve mudar de vida e crer na Boa Nova (Mc 1,15): deixar casa, família e bens e assumir
com ele uma vida pobre e itinerante; renunciar a sim mesmo, carregar sua cruz todos os dias (Mt
10,37-39; 16,24-26; 19,27-29; 8,18-22; Lc 14.25-27).
Para que o convite seja aceito, Jesus fala com muita objetividade e clareza. Como vimos,
não quer deixar nada confuso. Aponta a necessidade de entrar numa nova família, nova comunidade.
É um começo que vai ter força histórica. Antes, eram 12 tribos, agora 12 discípulos. Como exigência,
deixar que os mortos enterrem seus mortos. Se aceitar o convite, não pode olhar para trás. Deve ser
tão importante como um tesouro escondido, uma pedra preciosa. Esse é o Reino.
A grande maioria dos que “seguem” Jesus são pessoas simples do povo, sem muita
instrução (At 4,13): pescadores, gente ligada ao movimento popular do Zelo (Mc 3,18), talvez alguns
da revolta e do messianismo (Mt 26,51; Lc 9,54; 22,49-51), um publicano (Mc 2,14). Entre eles há
homens e mulheres (Lc 8,2-3; Mc 15,40-41). Há também alguns mais ricos: Joana (Lc 8,3),
Nicodemos (Jo 3,1-2), José de Arimatéia (Jo 19,38) e outros. Esses sentiram na carne o que quer dizer
romper com o sistema e aderir a Jesus.
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Nicodemos, ao defender Jesus no Tribunal foi vaiado (Jo 7,50-52). José de Arimatéia, ao pedir o
corpo de Jesus, correu o risco de ser acusado como inimigo dos romanos e dos judeus (Mt 27,57-60).
Zaqueu devolveu quatro vezes o que roubou e deu a metade dos seus bens aos pobres (Lc 19,8).
Todos eles, tanto os pobres como os poucos ricos, podiam dizer com Pedro: “Nós deixamos tudo e te
seguimos” (Mt 19,27).(Confira mais detalhes em “Seguir Jesus: os Evangelhos”, CRB, 1994, pp.2829).
Para o povo judeu, a atitude de Jesus em formar uma comunidade de discípulos não se
tornou novidade. A radicalidade aponta para os Profetas como Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias, onde
se inspirou com certeza. Eles, por sua vez, cada qual em sua época, também formavam seus
discípulos. Sempre respeitadas as características de tempo e lugar, Jesus encaminhou à sua maneira o
que significava segui-lo. Apontamos três pontos:
1.
Imitar o exemplo do Mestre. Na convivência diária se permitia um confronto
constante. Mestre aprendizado se ensinava uma lição: o Reino. A vida e a prática de Jesus o
confirmavam.
2.
Participar do destino do Mestre. Quem estava disposto a seguir Jesus, devia
comprometer-se a estar com ele nas tentações e nas perseguições. Inclusive, de morrer com ele.
3.
Ter a vida de Jesus dentro de si. O Apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: “Vivo, mas
já não sou eu, é Cristo quem vive em mim” (Gl 2,20). Na comunidade Jesus não está morto. A
ressurreição provou que continua no meio de todos, através da própria vida deles. Isso só se constata
pela ação do Espírito Santo.
Sentir-se chamado a entrar neste discipulado, antecipava um ensaio do Reino. A Boa Nova
anunciada se concretiza na vida humana.
Um dos melhores momentos para confirmar o que estudamos, é tentar vivenciar o que o
Evangelho de Marcos apresenta sobre a família de Jesus, quando ele estava atarefado, cercado pela
multidão, com quem compartilhava seu ensinamento. Note-se, Jesus está sentado com a multidão de
pessoas (e “multidão”, dizem os estudiosos, eram os estropiados, famintos, sem perspectiva,
desprezados). Vamos ler, com toda a atenção Mc 3,31-35. Até, dependendo das circunstâncias, se
pudéssemos organizar uma encenação com os elementos de nossos dias, nossa realidade. Observar
onde se nota a radicalidade mais evidente. Quem de nós “segue” esse ensinamento?
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Num dos estudos desta coleção, se falava de que houve pesquisadores que concluíram: para
Jesus ter o conhecimento e sabedoria como os Evangelhos apresentam, ele teria viajado muito.
Inclusive, um programa de televisão identificou uma estada dele na Índia... Assim também quando se
fala em pedagogia de Jesus, sua maneira de transmitir e relacionar-se com o povo, se imagina, no
mínimo, que tivesse feito um curso de nível qualificado.
Jesus, na verdade, não esquentou cadeira em nenhum curso superior, nem freqüentou
círculos que debatiam idéias ou projetos, a não ser, aos sábados, como todo Judeu, freqüentava a
Sinagoga local. Ainda que, não muito longe daí, os Gregos, já fazia tempo, eram donos de uma
cultura elevada e discutiam sobre Política, Artes, Filosofia, Cultura e o ofício de ensinar. Aliás, a
própria palavra “pedagogia” provém de sua língua, onde foi criada, e etimologicamente quer dizer
conduzir o(a) menino(a) para saber e conhecer. Ou então, a maneira correta de ir até a escola e
aprender, levado por alguém.
Apesar de nunca ter tido formalmente contato com esses grupos intelectuais, Jesus soube
ser um brilhante pedagogo. Tinha ligação com o povo. Conhecia sua cultura. Convivia com ele. Por
isso, num clima emocionalmente denso e situado na história, anunciou a grande novidade: “o Reino
de Deus está aí, convertam-se!” E os que estavam ao seu redor eram pessoas sem muito estudo, não
eram líderes, inclusive não eram bem vistos na sociedade (como vimos). Vibraram, no entanto, e
entenderam que algo novo estava surgindo.
Esse foi o comecinho. Dos passos que foram dados, podemos destacar que em primeiro
lugar Jesus acompanha e forma os discípulos e discípulas acompanhando o seu dia-a-dia.
Compartilha sofrimento, alegria, oração, refeições. Ao fazer isso, aprofunda e clareia o que é Reino
de Deus, para que a conversão tenha objetivo de mudança na forma de vida. Aos poucos percebe
compreensão no confronto com vários aspectos, como veremos a seguir:
1.
Quer saber dos discípulos e discípulas o que o povo pensa dele. Sugiro que
leiamos Mc 8,27-29, observando que ainda hoje nós facilmente esquecemos, ou não damos
importância ao que é dito entre o povo. Torna-se então muito difícil ao grupo a avançar, avaliando os
problemas.
2.
Procura fazer participar na mesma missão que Jesus se propôs. Vamos ler Lc 9,12. Munir-se com poder e autoridade sobre toda espécie de mal contra os demônios e curar os
enfermos. Concluída a missão, é hora de avaliar. Lc 10,17-20.
3.
Não dá asas aos que procuram crescer dentro do grupo em detrimento dos outros.
Em Lc 9,46-48 há um episódio que sempre deve ser lido e aprofundado. Vamos ler. Para aprofundar
mais é bom acompanhar Mc 9,28-29, Jesus ajuda a discernir. E quando são lentos na compreensão,
chama-os, como em Mc 8,14-21.
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4.
Em Mc 7,5-13 Jesus sai em defesa de seus discípulos acusados pelos fariseus e doutores da
lei de não seguirem a lei dos antigos (vamos ler). A liberdade que descobrem com Jesus é um ganho
que os prepara a enfrentar conflitos maiores, como se diz em Mt 10,17-25.
5.
Para firmar os discípulos para o que desse e viesse, há conversas a sós com eles. É um tempo
de instrução. Vamos ler em Mc 9,30-31. Nesta hora, não atendendo apenas ao pedido, sem oração de
verdade, não é possível prosseguir. Quer usemos Lc 11,1-13, ou Mt 6,5-15, temos as 2 formas de
contato e reconhecimento diante de Deus Pai.
6.
Não por último, mas por ser um passo de aprofundamento na convivência fraterna, o grupo
necessita descanso e alimentação tranquila. Vamos ler esse particular em Mc 6,31 e Jo 21,9.
7.
A prática e convivência com Jesus, faz nascer nos discípulos a liberdade para transgredir
regras ultrapassadas: colhem espigas quando estão com fome (Mt 12,1); não lavam as mãos antes de
comer(Mc 7,5); entram na casa dos pecadores (Mc 2,15-17); não fazem jejum (Mc 2,18)...
Aprendem de Jesus que as necessidades do povo e da missão antecedem as leis religiosas (Mc 2, 27 e
Mt 12,7.12). (Cfr em “Seguir Jesus: os Evangelhos”, pp.30-31, para maior estudo).
Com todas essas informações tiradas dos Evangelhos, torna-se claro que Jesus age como profeta. Ao
escutar e sentir a reação do povo, ele toma sua defesa, em nome do amor pelo Pai. Quando se dirige
aos ricos, pede justiça. Ao povo em geral, pede solidariedade. Aos pobres, pede confiança nele e em
Deus que é Pai. Os pobres vão mostrar, se tiverem entendido bem, que começa com eles a construção
do projeto novo. Por que são eles os escolhidos? - É que naquele tempo havia muitas idéias na cabeça
dos pobres, propagandeadas pelos grandes, a ponto de viverem divididos entre si, sem se darem
conta. Hoje diríamos, eram usados como “massa de manobra”.
Jesus muda de posicionamento. Além de não dividir os pequenos, Jesus insiste para acreditar em si.
“Não julgueis para não serdes julgados” (Mt 7,1). Valorizar-se mutuamente.
Jesus se posiciona no lugar dos pobres, pois é um deles. Por isso ele pode afirmar: “o reino de Deus é
de vocês”. Essa é a vontade do Pai. Exclamava ao proclamar as bem-aventuranças “Felizes de vocês,
pobres, porque o reino de Deus lhes pertence” (Mt 5,3).
Vamos nos perguntar:
- Onde hoje se nota a confiança dos pobres num projeto de fraternidade?
- Qual deve ser o nosso lugar, a nossa missão, neste projeto?
- Como ponto final (sem fechar a questão): se seguíssemos hoje a proposta pedagógica de Jesus, com
certeza a mensagem dele atingiria mais pessoas e seria melhor aceita.
ADENDO: O uso de parábolas nos Evangelhos.
Todas as vezes que lembramos as parábolas de Jesus, não podemos fugir da iniciativa de um mestre
neste particular: Paulo Freire com sua “Pedagogia do Oprimido”. Em outras circunstâncias, mas
com objetivos muito parecidos, os dois métodos visam capacitar as pessoas, de modo particular os
pobres, a se apropriar da verdade, tomar consciência, entender e se decidir como cidadão.
A parábola, algo da vida diária, segue o mesmo caminho. Capacita homens e mulheres a tomar uma
decisão, livre, nunca imposta, em favor do Reino.
Mas, o tema das parábolas nos Evangelhos merece um estudo e aprofundamentos maiores.
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Muitos de nós gostamos de caminhar, seja por motivos de saúde, durante as férias, ao
participar de alguma Romaria, ou em marcha com os movimentos sociais. Senão, a mentalidade é
usar os meios de locomoção motorizada. E,”quanto mais rápido, melhor”. Jesus, como era costume
no seu tempo, no máximo servia-se de jegue. O mais comum era a pé. Segundo o evangelista Lucas,
dentre as muitas caminhadas que Jesus acompanhou ou participou, uma delas ele mesmo organizou.
Através dela pode clarear seus ensinamentos em contato direto com o povo, ao mesmo tempo serviu
de escola para discípulos e discípulas, e pode fazer um teste do que o aparato político-religioso estava
preparando ao chegarem a Jerusalém. Estavam saindo da Galiléia, onde até esse momento tinha sido
o foco do anúncio do Reino.
Vamos acompanhar de perto, participando mentalmente das situações que o texto descreve,
para nos posicionar, como o povo da época teve a chance, hoje precisamos descobrir de que lado
estamos. Este caminho de Jesus é amostra grátis que temos à disposição e que nos auxilia a ser
arautos e propagandistas da novidade que Deus nos oferece hoje. Será orientação também de como o
sistema político social está organizado. Esse é que condenou Jesus.
Vamos abrir nossa Bíblia, “entrar na casa”, como aprendemos neste estudo, e ler do Ev. de
Lucas, 9,51ss. Lá se diz que “antes de ser levado ao céu”, isto é, antes de ser condenado, sofrer, ser
morto e ressuscitar, Jesus “tomou a firme decisão de partir para Jerusalém” (Lc 9,51b). Não que fosse
sua 1ª ida para a capital da Palestina, pois a visitara outras vezes, de modo especial por ocasião das
festas religiosas, de modo especial por ocasião das festas religiosas judaicas; mas essa ida
caracteriza-se como seu derradeiro esforço de anunciar o Reino, que marcasse a vida de todos(as)
que aderissem a ele. Por isso o esmero de Jesus de providenciar para que tudo corresse
satisfatoriamente. Diz que “enviou mensageiros à frente” incumbidos de prever pouso, comida,
contato com pessoas... Para quem já teve experiência, sabe que esse tipo de caminhada pode servir de
aprofundamento, avaliando do que acontece, como de fato ocorreu quando não foram bem recebidos
numa localidade. A reação de dois discípulos passou de indignação e partiu para a violência (Lc
9,54). É que os Samaritanos agiram com os discípulos assim como agiriam com qualquer judeu,
ainda mais se manifestasse desejo de ir para Jerusalém (problema histórico de inimizade). Jesus os
chama e pede para dar tempo, tudo poderia mudar. Como de fato acontece.
O episódio a seguir reflete a pedagogia de Jesus, que aproveita os dissabores de uma marcha
como canseira, dificuldades de deslocamento, para deixar claro o que a seu ver é ser discípulo. Para
ser discípulo precisa ter capacidade de renunciar à segurança e, uma vez iniciado o seguimento,
nunca voltar atrás (Lc 9, 57-62). Vamos ser sinceros: quem de nós não teve essa tentação? Quantos
hoje preferem seguir seu caminho, sua ideia, em vez de deixar o individualismo e a boa vida, tomar
um rumo em favor de boa causa, unido a um grupo? Claro, torna-se necessário ser desprendido e
abnegado. Isso vai inspirar outros(as), que vibrarão com essa bonita experiência , como está em Lc
10,17-24. Vamos conferir?
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Qual deve ser nossa compreensão do episódio Marta e Maria (Lc 10,38-42). Há muitas
interrogações. Será que Jesus é contra o bom trato com as visitas? Ou então aí se esconde uma
advertência que aponta n'outra direção? - O relato deve oferecer possibilidade de mudança em vista do
objetivo da caminhada. Mas para isso convém ouvir bem a palavra de Jesus.
É um choque o episódio que diz respeito à visita de sua mãe e irmãos e o rumo de encaminhamento dado
pro Jesus (Lc 11, 27-28). É uma atitude radical, pois mais importante que ser mãe é acolher sua palavra.
Aliás, está em sintonia com o episódio Marta e Maria.
Podemos aprender com o tratamento dispensado a escribas e fariseus. Conhecendo-os, Jesus não quer
saber muito deles. Enfrenta-os mostrando os frutos que aparecem pelo que praticam (Lc 11,37-54). Será
que temos hoje gente que age desta forma?
A gente se sente alegre porque Jesus não se intimida perante grupos contrários, quer sejam ligados à fé
judaica, quer sejam ligadas à autoridade civil-militar. “Eu vim para lançar foro sobre a terra, e como
gostaria que já estivesse aceso” (Lc 12,49).
O que surpreende a Jesus é o fato de haver pessoas que com a maior tranqüilidade acertavam na previsão
do clima ao observarem os sinais da natureza, mas não entendiam que as atividades de Jesus eram
prenúncio do Reino de Deus... Vale à pena conferir (Lc 12,54-59).
Mulher encurvada por ação de um espírito motiva Jesus a curá-la, impondo-lhe as mãos. Era numa
sinagoga, num sábado (Lc 13,10-17). Ao responder ao furioso chefe da sinagoga, Jesus usa argumento
doméstico: nem os animais são punidos em dia de sábado, pois recebem água e alimentos. Com certeza
a mulher vale mais do que estes.
Herodes sente-se ameaçado e reage contra Jesus prometendo matá-lo. Jesus o chama de raposa e segue
firme seu caminho (Lc 13,31-33).
Jerusalém (sua ideologia) continua fechada à novidade que Jesus está anunciando. Nos bastidores
prepara o enfrentamento ao projeto. O julgamento, na compreensão da profecia de Jesus, se dará pela
sua morte, aceita pelo Pai como supremo sacrifício (Lc 13,34-37).
Na caminhada de Jesus, cabe a pergunta: por que ele é tão radical com quem quer segui-lo? (Lc 14,2535). A renúncia deve ser feita com liberdade, de maneira humana, sem superficialidade, conveniência
ou romantismo. Dá para topar?
Que orientação deve nos firmar quando ouvimos de tantos e tantas que deixam suas casas, suas famílias
e, sem rumo, vão para longe? A parábola dos dois filhos torna-se super-atual (Lc 15,11-32).
Fundamental o papel dos pais. E o irmão mais velho?
O pobre Lázaro está presente pelas nossas cidades, vilas (Lc 16,19-31). Os que têm mais posses
continuarão do mesmo jeito, até quando?
Quem justifica a pessoa que procura seguir sua consciência? Será sua fé, será Deus? Segundo o Ev. de
Lucas, será ela mesma, com o dom que oferta (Lc 18,9-14).
Zaqueu sente que chegou o dia em que ele ousou deixar Deus entrar em sua vida. Entendeu que algo
deveria acontecer com suas posses. Sem a devolução do ilícito, não havia como combinar com o que
pretendia ser. Livra-se dele (Lc 19,1-10). Essa é uma conversão. Possível hoje, com certeza.
Antes de entrar em Jerusalém, Jesus conta a parábola dos talentos, emprestados a todos nós por Deus.
Jesus é o rei e juiz que vem conferir o que fizemos deles. É isso que logo mais irá ver pessoalmente
quando entrar na cidade (Lc 19,11-28). A elite aí instalada não deve ter gostado.

Podemos cantar “Bendita e louvada seja essa santa Romaria”, ou outro.
Bate-papo final: o que mais nos chamou a atenção nesta caminhada com Jesus?
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Ao longo de nossas reflexões e estudos com a Bíblia na mão, tentando entender que
mensagem ela apresenta e o que está por trás das palavras, talvez alguém se tenha perguntado se não
havia outros acontecimentos da vida do povo e das comunidades, que poderiam constar entre seus
escritos. Com toda a certeza, sim. Aliás, já foi afirmado que todos os livros Apócrifos juntos (os
livros que não estão nas Bíblias que usamos), dariam outras duas bíblias. Acontece que nos debates
para colocar esta lista que hoje conhecemos, o chamado cânon, prevaleceu a opinião do grupo de
estudiosos encarregados de fazer a seleção do que devia entrar. Mas, sobre esse assunto nem sempre
houve acordo. O mesmo vale para a figura – pessoa e obra – de Jesus de Nazaré. Alguns já se
esmeraram em apresentá-lo como um tipo bonzinho. Como alguém que ajudou os pobres, curou
doentes, fez milagres. Que nunca teve sentimentos de indignação e que a morte na cruz foi vontade
do Pai, e para salvar toda a humanidade dos pecados. Parte disso condiz realmente com a verdade.
Mas estes mesmos também afirmam e justificam o seguinte: o que aparece de mais violento nos
Evangelhos, se devia a estilo literário, uma roupagem apenas...
Muitos fazem a mesma coisa hoje em relação a Dom Hélder Câmara, Dom Oscar Romero, e
outros, excluindo toda a força profética que sua vida mostrou, na defesa dos mais pobres. Quem
segue este método de interpretação, estará traindo seu testemunho e seus exemplos no sofrimento e
acabamos todos num beco sem saída. Por esta razão, de modo especial, somos convidados a
acompanhar mais uma vez os passos de Jesus, sem preconceito. Decididos unicamente a descobrir a
autenticidade daquele que nos orienta, como os Evangelhos o retratam. Mãos à obra, portanto!
Os que esperavam que com Jesus finalmente a vida poderia ter sentido, receberam bem sua
mensagem. Alguns achavam que o Reino já estava chegando (Jo 6,15) pois até queriam proclamá-lo
rei. Por outro lado, essa popularidade trazia também oposição cada vez mais forte. Vamos ler Mc
2,15-16 e tentar descobrir porque o costume de comer com gente simples e pecadora, cria
desconfiança e provoca os homens da lei religiosa. Vamos ligar com fatos de nosso dia-a-dia.
Jesus não tinha receio. Ele sabia que não tardava entrar em conflito com a elite, ia ser preso
(Lemos em Mc 8,31). Os próprios discípulos não entenderam e queriam demovê-lo do intento. Pedro
recebeu uma reprimenda, sua mentalidade não tinha mudado. Seguia as idéias comuns, como a
maioria. Empenhou-se para que Jesus abandonasse este propósito.
Quando os próprios pais se queixaram, com humildade, por Jesus ter ficado no templo, após
a romaria, sem comunicar-lhes, ele respondeu prontamente, não preocupado se pudessem entendê-lo
ou não. Vamos ler Lc 2,48-49 e confirmar. Para logo a seguir ligá-lo ao episódio que está em Mc 3,3135, onde Jesus mostrou claramente que não teve medo de provocar a própria família. Respondeu
duramente à sua mãe.
Em outra ocasião, os apóstolos ficaram entusiasmados com a presença de muito povo ao
seu redor e insistiram para que Jesus continuasse com eles, como que aproveitando dos momentos de
fama. Jesus se recusou, pois era urgente ir para outros lugares que necessitavam dele.
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Essa era a sua missão de Servo de Javé, segundo os profetas. Vamos ler Mc 1,38.
O próprio profeta João Batista esperava um messias que viesse para julgar o povo, as
autoridades e toda a nação. Dizia aos que vinham para ser batizados, usando uma linguagem
simbólica: “ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira, e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele
vai queimar no fogo que não se apaga” (Mt 3,7-12). Na dúvida, estando na prisão, João Batista queria
que Jesus se definisse e mandou perguntar: “és tu o Messias, ou devemos esperar por um outro?” (Mt
11,3). Jesus admirava João Batista, mas respondeu para ele conferir as profecias e confrontar com o
que estava acontecendo (Mt 11,4-6).
Em várias situações, vendo as maravilhas e ouvindo os ensinamentos, o povo gostaria que
Jesus assumisse ser um messias-rei (Jo 6, 15), à semelhança de tantos outros. Jesus fugia desta
espécie de assédio. Não era sua missão.
Até o diabo propôs que ele se tornasse um novo Moisés, o que tinha alimentado o povo no
deserto (Mt 4,3); ou de messias desconhecido que, de repente se manifesta publicamente (Mt 4,5-6);
ou ainda de um messias nacionalista que iria conquistar o mundo inteiro (Mt 4,9). Também essa
proposta Jesus não aceitou, e rejeitou-a com palavras da própria Escritura (Mt 4, 4.7.10).
Já em Jerusalém, na semana decisiva, com o decreto de sua condenação assinado pelas
autoridades, ainda livre junto aos discípulos no horto de Getsêmani, tomado de angústia e
sofrimento, Jesus pede ao Pai que afastasse dele este cálice. Acrescenta logo, contudo, que não fosse
feita sua vontade, mas a do Pai. E no momento em que foi preso, traído por Judas Iscariotes, surgiu a
tentação de seguir o caminho do messias guerreiro. Mas sua reação foi a de que Pedro guardasse a
espada com a qual ferira um servo. Pois se fosse pelas armas, todo seu esforço pela paz, como sinal de
um novo tempo, como proposta do Reino, teria terminado aí.
Sugerimos que, voltando ao que estudamos até aqui sobre as tensões, ou tentações, que
acompanharam a trajetória de Jesus, façamos uma avaliação aprofundando o texto de Mc 1, 12-13.
Vamos ler e analisar com algumas observações que o tema nos autoriza. Por exemplo, não é estranho
que se diga no texto “o Espírito impeliu Jesus para o deserto”? Será que Marcos não estaria
cometendo um equívoco? A gente pensa que levar para o deserto, tudo bem, mas depois Satanás vai
tentar Jesus! Deveria então tomar distância dele... Quem de nós já passou por tentação? Cremos que
o Espírito nos impele para sermos provados? Como saímos?
Prosseguindo, convém clarear o que se entende por “quarenta dias”, o tempo que Jesus
permaneceu no deserto. – Na linguagem bíblica, quatro ou quarenta são números que exprimem
totalidade. Então, durante toda a vida, a totalidade dos anos em que vivermos, as tentações ou
perseguições, serão nossas companheiras. Mas Deus nunca vai deixar de sustentar-nos(é o
significado de “viver entre os animais,e os anjos servindo”). Importa, no entanto, deixar-nos orientar
por Ele...
Até o diabo propôs que ele se tornasse um novo Moisés, o que tinha alimentado o povo no
deserto (Mt 4,3); ou de messias desconhecido que, de repente se manifesta publicamente (Mt 4,5-6);
ou ainda de um messias nacionalista que iria conquistar o mundo inteiro (Mt 4,9). Também essa
proposta Jesus não aceitou, e rejeitou-a com palavras da própria Escritura (Mt 4, 4.7.10).
Já em Jerusalém, na semana decisiva, com o decreto de sua condenação assinado pelas
autoridades, ainda livre junto aos discípulos no horto de Getsêmani, tomado de angústia e
sofrimento, Jesus pede ao Pai que afastasse dele este cálice. Acrescenta logo, contudo, que não fosse
feita sua vontade, mas a do Pai. E no momento em que foi preso, traído por Judas Iscariotes, surgiu a
tentação de seguir o caminho do messias guerreiro. Mas sua reação foi a de que Pedro guardasse a
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espada com a qual ferira um servo. Pois se fosse pelas armas, todo seu esforço pela paz, como sinal
de um novo tempo, como proposta do Reino, teria terminado aí.
Sugerimos que, voltando ao que estudamos até aqui sobre as tensões, ou tentações, que
acompanharam a trajetória de Jesus, façamos uma avaliação aprofundando o texto de Mc 1, 12-13.
Vamos ler e analisar com algumas observações que o tema nos autoriza. Por exemplo, não é estranho
que se diga no texto “o Espírito impeliu Jesus para o deserto”? Será que Marcos não estaria
cometendo um equívoco? A gente pensa que levar para o deserto, tudo bem, mas depois Satanás vai
tentar Jesus! Deveria então tomar distância dele... Quem de nós já passou por tentação? Cremos que
o Espírito nos impele para sermos provados? Como saímos?
Prosseguindo, convém clarear o que se entende por “quarenta dias”, o tempo que Jesus permaneceu
no deserto. – Na linguagem bíblica, quatro ou quarenta são números que exprimem totalidade.
Então, durante toda a vida, a totalidade dos anos em que vivermos, as tentações ou perseguições,
serão nossas companheiras. Mas Deus nunca vai deixar de sustentar-nos(é o significado de “viver
entre os animais,e os anjos servindo”). Importa, no entanto, deixar-nos orientar por Ele...

39

Nos Evangelhos aparece inúmeras vezes, de modo especial no Evangelho de Marcos, que o
povo se alegrava com as ações de Jesus nas curas dos enfermos, nas respostas dadas aos que tinham
dúvidas ou objeções, ou nos debates com as autoridades. Por quê? – É que não só pelas respostas,
mas ele havia criado uma identidade com os excluídos da sociedade. A oposição que a elite fazia não
era apenas jogo estratégico (como se fizesse de conta, por trás teria outra intenção), mas estava
realmente com medo de perder poder e privilégios, caso o camponês de Nazaré continuasse no seu
afã de promover a igualdade, dando vez e voz a quem não tinha. Além do mais, os fundamentos que
usava para ter força eram como dois rios que corriam por aí e que o povo identificou: fidelidade à
tradição do seu povo e fidelidade à vontade do Pai.
Vamos compreender melhor esses dois aspectos tão decisivos, quando descobrirmos onde
Jesus buscou orientação para saber qual era a vontade de Deus, e, assim, perceber como o povo
entendeu. Vamos acompanhar cada aspecto, como segue, sem deixar de observar o que temos de
semelhante hoje.
+ Hoje, como naquele tempo,a família é uma benção, mas tem os seus limites. Jesus o
experimentou, como vimos, no episódio em que ele fica no Templo após a Romaria (Lc 2,48-49).
Tem coragem de criticar os pais. Era mais importante obedecer ao Pai. – Onde e como hoje, devemos,
com responsabilidade, mostrar essa lição aos da nossa família?
+ Assumir ser pobre não é destino, muito menos preguiça e relaxamento. Jesus fez essa
opção porque Deus Pai lhe manifestou isso. Aliás, ele nasceu pobre e ficou sempre do lado dos
pobres; não buscou uma saída individual, nem privilégio pessoal (Mc 14,36) – Aqui convém
perguntar-nos: ser pobre é ser miserável ou marginal?
+ Inúmeras vezes Jesus recorreu à Escritura para confirmar suas atitudes. Assim é dito em
Lc 4,18: “o Espírito do Senhor está sobre mim”. Igualmente, quando mostrou ser obediente ao Pai,
segue o que Moisés, os Patriarcas, os Profetas e os Salmos ensinaram(Lc 24,44-48).
+ A autenticidade do profeta João Batista não escapou das loucuras de Herodes que, acuado
em seu palácio real, com medo, porque João denunciara seu pecado de ter casado com a cunhada, por
isso mandara prendê-lo. E, na prisão é assaltado pela dúvida. Por isso mandou perguntar se Jesus
estava seguindo as tradições que falavam do Messias e se ele se identificava com ele. – Jesus
respondeu que ele observasse e ouvisse sobre os fatos novos que estavam acontecendo e que
mostravam a presença de Deus (Mt 11,4).
+ Aquele que assumiu estar e viver no meio do povo, aprendeu a respeitar suas
contribuições e lições. A familiaridade de Jesus com as pessoas, o fez ser aceito como alguém deles.
Esse foi o teste que a mulher cananéia aplicou ao implorar a cura de sua filha (Mt 15,21-28). Jesus
mudou de opinião porque na insistência da mulher leu o que Pai queria.
+ Na oração, nas noites passadas junto do Pai, ele vive sua experiência de Filho, quando
descobre o que o Pai pedia dele (Lc 5,16). Esse fato mostra que a oração ilumina e dá força de ensinar
aos discípulos o que havia experimentado: nasceu a oração do pai nosso.
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É oração que se torna um reconhecimento e súplica para que o Reino se realize na terra como no céu.
+ Se Jesus assumiu a condição de ser um entre os seus, a convivência se deu de modo especial
quando estava entre os seus em Nazaré, e em Cafarnaum. Apesar de ser explorado, o povo da Galiléia
lutava com firmeza, continuava participando da vida religiosa, da vida comunitária e no trabalho,
para sustentar-se. Para Jesus, era assim também. No trabalho de carpinteiro, acompanhando a vida
no campo, e seguindo o exemplo de seu pai adotivo.
+ Já vimos, mas sua participação nas Romarias anuais ao Templo, não serviam apenas para cumprir
com os deveres religiosos a que todo judeu era obrigado, mas eram ocasião de refletir sobre qual
esperança devia alimentar a fé no Messias. Lembrava ao mesmo tempo, a piedade que se firmava na
figura do Servo de Javé, como Isaías apontava(Is. 42,1-4; Is 49,1-9a; Is 50,4-9; Is 52,13-53,12).
Esses pontos acima são indicações que, segundo os Evangelhos, fizeram o povo acreditar
na mensagem de Jesus e no seu testemunho. Isso despertou em muitos o que parecia estar morto: a
memória de que houve um tempo em que havia mais certeza do que Javé esperava deles. Agora, tudo
estava embaralhado, porque os encarregados da tarefa, não tinham interesse de esclarecê-lo. Sua
vida não condizia com o que pregavam, como o próprio Jesus apontou (Lc 20,41-44).
O anúncio do Reino, que Jesus mostrou presente no meio do povo, era como um campo de
colheita já maduro. Conversando com o povo descobriu a fonte que estava dentro dele. Faltava
revelá-la (Jo 4,14). Ao fazê-lo, contagiou o povo que voltou a ter confiança em si mesmo. Estimulouo a transgredir normas caducas, como colher espigas em dia de sábado, quando estavam com fome
(Mt 12,1), ou não lavar as mãos antes de comer (Mt 7,5).
As autoridades religiosas criticavam Jesus pois era infiel à tradição(Mc 2,16.24). E quando
Ele tentou mostrar que nem tudo que se ensina em nome da tradição pertencia à tradição (Mc 2,25).
Aqui também é necessário distinguir os limites da tradição. Os limites se conhecem através da
cultura do povo, porque em 1º lugar devemos preservar a vida, onde Deus fala, “o poço onde todos
bebemos”. Cultura e tradição devem continuar sendo um canal aberto onde dá para encontrar o
sentido da vida.
O povo pobre entendia a Jesus. Talvez que não conhecesse a Bíblia como os escribas (não
tinham tido ocasião de estudar), mas reconheciam-no na vida e nos acontecimentos. É o que fez
crescer a simpatia por Jesus à ponto de provocar medo nos líderes (Mc 11,18.32). Conscientizandose, o povo escapava do controle e reagia contra o poder. Era o começo de não mais depender de outra
orientação, guiava-se por si mesmo. Sinal de que o anúncio de Jesus estava produzindo efeito.
Este anúncio, porém, como algo novo, provocava novo entendimento da prática da justiça e
da verdade. Não dependiam mais da orientação antiga de que as decisões deveriam partir de cima, ou
de fora, para serem cumpridas. Deviam partir deles.
Se algo diferente estava nascendo no povo, tinha a ver com a vida e com Deus. O que não
deixava tranqüilos os poderosos. Estes se organizaram para eliminar o perigo (Conferir outros dados
em “Seguir Jesus: os Evangelhos”, publicações CRB, 1994, pp. 221-223; e “Com Jesus na
contramão”, Paulinas, 1995, C. Mesters, pp.100-103).
Vamos conversar: A massa percebeu o projeto dos poderosos de acabar com Jesus?
Como explicar a entrada triunfal com ramos e aclamações e a condenação de Jesus na 6ª feira? O
povo estava acuado?
Quem hoje continua sendo condenado? E o que se faz?
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Quando ouvimos falar em condenação de alguém, depois que houve um julgamento,
muitos começam a perguntar sobre os motivos que levaram o júri e o juiz a proferir a condenação ou
não. Perguntas e dúvidas se sucedem em torno da questão, se foi correta a atitude dos responsáveis.
Às vezes não se chega a consenso e o assunto perdura nas rodas. Falamos isso pensando em nossa
realidade. No caso de Jesus, o processo toma outro rumo. Se alguém dos conterrâneos comentasse,
pois ele foi considerado um criminoso que sofreu a morte na cruz(e isso era muito comum na época),
esse comentário podia ter sido de pessoas que faziam parte do grupo de Jesus. Para esses, o mais
significativo foi de ele ter sido fiel ao Pai e a tudo que havia dito e realizado, até o fim; de ter
correspondido à expectativa dos pobres que entenderam seu gesto supremo. Diante disso, os que o
condenaram, agiram injustamente. Mas na hora da condenação, Jesus estava só. Havia tão somente
expectadores dentre os discípulos.
Como aconteceu isso? E por que?
Já foi comentado neste estudo que o Templo de Jerusalém, por ser um lugar de visitação
constante para os judeus, principalmente por ocasião da romarias, aos poucos foi se tornando centro
social e econômico(alguns estudiosos chegam a dizer que fazia o papel de um banco – quase como
um shopping Center de hoje) e que, por ocasião das festas religiosas se tornava realmente um centro
comercial. Acrescente-se o fato de que servia de venda de animais que eram imolados para cumprir
as promessas e os deveres religiosos. Também se trocavam moedas no câmbio com a aprovação dos
romanos, que faziam vista grossa. Observando tudo isso, Jesus não se contém: faz uma limpeza pente
fino e decreta o fim do Templo. Os Evangelhos afirmam que esse gesto decretou sua condenação (Jo
2,15-22; Mt 21,12-17; Mc 11,13-19 e Lc 19,45-48).
À partir daí, Jesus procurava tomar cuidado onde e com quem andava. Mas, quando foi
rezar com os discípulos num horto, pequena chácara, na encosta do monte das Oliveiras,
experimentou angústia terrível. Nem com a força das preces venceu a solidão. Aprendeu que o
sacrifício vai até as últimas conseqüências. É os desamparados e pobres que o enfrentam. Recordou
que durante sua vida não obteve muitas vitórias. Se agora esperasse algo do povo, esse tinha sido
manipulado pelos dirigentes. No julgamento que enfrentou, os gritos do povo pediram sua execução
(Mt 15,11-15). Judas o vendeu por trinta moedas (Mt 26,69-75). Os outros discípulos fugiram.
Jesus assume livremente e se entrega aos soldados e guardas (Jo 18,1-11). A primeira coisa
que fizeram foi levar Jesus até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Caifás é
aquele que tinha dado um conselho aos judeus: 'É preciso que um homem morra pelo povo”(Jo
18,12-14). Provavelmente isso também fora combinado antes; o poder religioso queria certificar-se
por primeiro de que Jesus estava preso. Também servia de comprovação pelo que haviam pago para
Judas. Diante de Anás e Caifás, Jesus apenas deu testemunho daquilo que fez. Não nega nada, pois
não resolveria mais nada. Depois Jesus é levado a Pilatos, onde enfrenta o poder romano.
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Pilatos, procurador designado pelo Império para manter a ordem, procede a um julgamento
muito confuso. Parece que quer libertar o acusado. Em seguida quer cair fora (“lava as mãos”). Daqui
a pouco, apresenta Jesus como juiz, manda flagelá-lo, coloca uma coroa de espinhos na cabeça... O
povo reage e ameaça denunciá-lo ao Imperador. Nos diálogos, Jesus não lhe dá trégua, pois afirma
que a autoridade de Pilatos lhe é dada por Deus(Jo 19,11-12). E isso o assusta.
Não encontrando mais saída, e sentindo a pressão dos dirigentes judeus que insuflavam o
povo, temendo uma revolta, Pilatos optou pelo mais fácil: entregou Jesus para que fosse crucificado
(Jo 19,16). Acabou atraiçoando uma pessoa humana, que somente havia feito o bem, assim como
Judas. Por sua vez, covardemente, os dirigentes e a autoridade religiosa haviam entregue Jesus a
Pilatos. Ninguém assumiu a responsabilidade. Todos trataram de salvar sua pele.
Mas o drama de Jesus continuou, agora já pregado na cruz, com três novos desdobramentos
que apontam o caminho de doação até o fim. Em primeiro lugar Jesus se volta para os soldados
pagãos que recebem sua herança: as roupas e o manto (túnica). A túnica representa o reino. Essa fica
intacta, o reino não se divide. As roupas são divididas em quatro partes, significam a terra inteira que
será atingida pelo Reino de Deus(Jo 19,23-24).
O sacrifício de Jesus é como um julgamento que executou estando na cruz, que levou em
conta a necessidade de incluir o povo de Israel, que é donde provém o messias. Presentes estavam
três mulheres e o discípulo que Jesus amava. Quando confiou a uma das Marias (a mãe) o cuidado do
discípulo, não deixou de fazer o mesmo ao dirigir-se ao discípulo. Deus é fiel à história de seu povo,
representado pela mãe. Mas essa história deve avançar na comunidade do discípulo. A morte de Jesus
deixou este legado.
E em terceiro lugar, terminando sua tarefa, Jesus demonstrou ter muito amor pelos que
estavam aí. O vinagre, que significava desprezo, ódio, é aceito por Jesus, pois pretendia dar uma
última chance aos inimigos. Tomando-o, transforma-o em doação. Sua morte física não
interromperá sua vida. Deus Pai o garante. A capacidade de amor torna a pessoa igual a Deus, e
começa um mundo novo, que nunca termina.
Proponho, como síntese, que aprofundemos a atitude de Jesus na sua fidelidade ao Pai.
Creio que poderá servir-nos bastante todas as vezes que não estivermos com clareza de idéias, ou
diante de dúvidas, sem saber o que fazer.
Ser fiel ao Pai significa antes de tudo ter certeza de que há sintonia com Ele: “Nada falo por
mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai” (Jo 8,28). “Faço sempre o que lhe agrada” (Jo 8,29).
Nada de ser um “repeteco”, ou uma gravação daquilo que secretamente lhe teria sido transmitido.
Era, sim, a revelação do rosto do Pai. Do Pai que tem amor por toda a humanidade, mas sobretudo
pelos pobres. Jesus obedecia sem ser escravo, nem das palavras nem da tradição. O que o orientou foi
sua liberdade profética. Essa obediência revelou o Pai.
Os Evangelhos aprofundam o tema, quando revelam a urgência que Jesus tinha em cumprir
sua missão: “Já não tenho muito tempo para falar com vocês, pois aquele que tem o poder neste
mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo saiba que eu amo o
Pai, e é por isso que faço tudo o que o Pai me mandou. Levantem-se. Vamos sair daqui” (Jo 14,3031). O destino deles era o Horto das Oliveiras, onde foi preso. Lá começou a Paixão. A resposta do
Pai se deu pela ressurreição.
- Podemos imaginar a fé cristã sem morte e ressurreição de Jesus?
- Quem hoje está sendo condenado por razões parecidas com as de Jesus?
- Até que ponto somos continuadores do projeto que Jesus? Quais são os sinais?
(Cfr. “Com Jesus na contramão”, fr. Carlos Mesters, Paulinas, 1995, p.123)
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Muitos de nós podemos ter tido a experiência de que depois do enterro de algum familiar, ou
de alguém que era amigo(a), nossos sentimentos são um vazio que persiste. Dá a impressão de que
nos parecemos com quem quer enxergar, mas à nossa frente há uma neblina muito fechada. As
pessoas sentem-se melhor em casa, junto aos da família. Há sensação de frio e muita coisa continua
escura...
A maioria dos discípulos e discípulas de Jesus vivia esta situação, ou pior, após o
assassinato dele na cruz. Haviam perdido as esperanças e o rumo daquilo que lhes tinha sido
anunciado e lhes agradara. Alguns nem se conheciam mais quando se topavam. Cada qual tentava se
arranjar a seu modo. Parecia que o medo e o desânimo tinham vencido mais uma vez.
O que estava acontecendo? Será que haviam perdido a fé? Tudo estaria terminado? Vamos
tentar descobri-lo. Convido-os(as) a tomarem sua Bíblia e vamos nos debruçar com muita paciência
sobre a reação que experimentaram os discípulos e discípulas antes de verem uma luz que se
acendera no fim do túnel. O texto, inicialmente, é o de Jo 20,1-10.
Entre parêntesis: antes, porém, gostaria de lembrar aquilo que se conta nas rodas de
conversa, as assim chamadas estórias de defuntos que aparecem, que somem, que fazem pedidos...
Creio que já ouvimos, pois existe um grande repertório delas. Talvez recordamos uma ou outra,
mesmo sabendo que sejam piadas. A gente pode perguntar-se o porquê delas, ou, o que nos
ensinam?...
Voltamos aos texto de Jo 20,1 e ss. Lemos que Maria Madalena, madrugadora, pretendia
entender com o coração, a morte de Jesus, quando ainda estava escuro. Fez o trajeto até o túmulo para
se consolar, quando descobriu que a pedra tinha sido retirada da frente do túmulo. Passou pelo
primeiro grande susto. E quando saiu correndo para avisar Pedro e o discípulo que Jesus amava, nem
falou que a pedra estava removida. Para ela o mais importante era avisar que haviam levado Jesus.
Isso soou como um alarme. Quem iria levar um morto? Para quê? Crescia a confusão na cabeça de
todos(as). E, como veremos, estavam mais mortos que o próprio Jesus.
No entanto, Pedro e o discípulo que Jesus amava, correram ao túmulo. Andou mais rápido
quem sempre foi mais fiel. Ambos perceberam que os sinais correspondiam ao que havia descrito
Maria Madalena, acrescentando o detalhe dos lençóis estendidos onde estivera o corpo de Jesus, e o
sudário, enrolado à parte. Como símbolo nupcial, tem um significado muito bonito, conforme o livro
“Cântico dos Cânticos”. O simbolismo quer apontar que os lençóis estão preparados para as núpcias
eternas da comunidade com Jesus. Para nós não é tão tranqüilo entender essa explicação num
ambiente de morte e dentro de um túmulo. Tudo se torna mais claro quando nós o ligarmos com o
próximo passo, logo mais. É necessário frisar que não foi fácil para os discípulos, e a pequena
comunidade amedrontada, vivendo escondida e fugindo de todos, entender o que se passava. Não é
de estranhar, como diz o Evangelho, que “os discípulos foram de novo para casa” (Jo 20,10). Não
havia outro jeito.
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Vamos ler Jo 20,11-18.
Maria não se afastava da vizinhança do túmulo. Como não sabia explicar e crer que aí não se
encontrava mais Jesus, desatou a chorar. Dentro do túmulo, se pôs a conversar com os mensageiros
sentados aí, que lhe perguntaram a razão do choro. Ela respondeu que chorava porque haviam levado
Jesus e ninguém sabia onde encontrá-lo. Voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não o reconheceu
pois sua angústia e descrença impediram. Ela o teria reconhecido se estivesse deitado, e morto,
dentro do túmulo. Nunca vivo! E mesmo falando com Jesus, ela duvidava. Mas bastou chamá-la pelo
nome, que a história se transformou. Na alegria e transformação que se deu, sua primeira reação foi
de querer retê-lo para si. Jesus não cedeu. Esse momento chegará para a “esposa-comunidade”,
quando tiver percorrido seu caminho de amor total a Deus e à humanidade, e continuado a missão de
Jesus, realizando as obras daquele que o enviou. Aí poderá chegar aos jardins eternos, onde não se
conhece a morte. Jesus não havia voltado para o Pai e preparado um lugar a fim de obter para os
discípulos a condição de filhos. Isso será obra do Espírito Santo. Por enquanto, encarregou Maria,
“vá dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o
Deus de vocês” (Jo 20,17). Ela foi pressurosa: ”eu vi o Senhor” (Jo 20,18). Os versículos que
completam anúncio tão extraordinário, como estão assinalados em Jo 20,19-22, não são nada mais
do que o reconhecimento de que Jesus está vivo, que os libertou do medo que sentiam, que andem em
paz, repete. De agora em diante Jesus os introduz no caminho para realizar a missão, com a força do
Espírito Santo, que lhes é doado. Eles sentem que caiu o véu que encobria o sentido das palavras e
gestos de Jesus. Tudo começou a clarear e tomar sentido. Por exemplo, eles entenderam porque Jesus
derrubou as mesas e falou em construir um novo templo (Jo 2,22); compreenderam o que ele quis
dizer quando falava de água viva (Jo 7,37-39); perceberam o sentido da entrada solene em Jerusalém
(Jo 12,16); começaram a perceber que a morte na cruz não foi uma maldição divina (Dt 21,21-27),
mas sim a conseqüência de uma vida e missão em realizar o projeto de Deus (Lc 24,25-27).
Ligado ao tema deste encontro, “A vitória da vida”, temos presente o quanto a comunidade,
o grupo dos discípulos, conviveu com dúvidas, enfrentou dificuldades para não desanimar. Diante
disso nos perguntamos: e hoje? – Ouvimos que aquela comunidade organizou-se ao redor de Jesus
vivo e com eles, crucificado e ressuscitado. Junto com ela para que tivesse confiança e firmeza,
mostrando os sinais de sua vitória sobre a morte. Voltando ao hoje de nossa existência, nossos grupos
e comunidades permitem realmente que Jesus de Nazaré esteja em seu meio? Se confirmamos, ele
está vivo, crucificado e ressuscitado?
Sintetizamos: se ele está vivo entre nós, não temos outra maneira de afirma-lo, senão
através de nossas práticas de amor, fraternidade, atitudes que transformam o mundo. Deve, portanto,
ser uma presença ativa, de entrega pela humanidade pobre e sofredora, que faça brotar a força de vida
que anima a todos(as) na missão. Essa é uma atividade que deve ter o cunho da libertação das
pessoas, até de toda nação.
A segunda pergunta diz respeito aos sinais, que hão de aparecer na prática da comunidade, e
indicam a vitória sobre a morte. Onde e em que aspectos podemos distinguir esses sinais? – Voltamos
outra vez para o que refletimos em todo esse encontro, quando iniciamos acompanhando Maria
Madalena defrontando-se com o Cristo ressuscitado. Apontamos a atitude de fé, que aos poucos
clareou sua esperança. Foi o grande remédio que afugentou o medo. Também aqui vale a expressão
que afirma: para nós cristãos, o contrário do medo não é a coragem, mas a fé. Uma fé que seja fonte de
vida, amor e fraternidade, a exemplo do Mestre.
Outra atitude, como sinal decisivo, é a contínua referência à comunidade. Notamos
inúmeras vezes quando são descritos os acontecimentos em torno da ressurreição. O testemunho de
mais pessoas em torno da mesma causa, faz aumentar a credibilidade e é fonte de crescimento,
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principalmente quando acontece a celebração dessa vitória da vida.
Terminamos com aquilo que Jesus nos garantiu: a ressurreição acontece hoje. Esta certeza nos joga
nos braços e abraços do amor do Pai. E quem aceita este princípio, não morre. Dorme e ressuscita, ao
mesmo tempo.
(estórias sobre defuntos querem fazer entender o mistério e ter coragem para enfrentá-los)
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Passados os primeiros sustos, que quase afastaram da comunidade os que ainda nela
permaneciam, a realidade começou a ser vivida e analisada fazendo memória do que Jesus havia
feito e ensinado desde o chamado inicial. E quanto mais aprofundaram e viveram os acontecimentos,
mais sentiram seu valor e se afirmaram para dar o passo em frente. Estava em jogo dar um rumo
correto sem a presença do Mestre, ou melhor, convivendo, sim, com sua presença, mas como
ressuscitado.
No presente encontro, vamos aprofundar dois fatos que os discípulos e discípulas
preservaram e que hoje servem de amostras muito concretas dessas buscas e descobertas, por isso são
de interesse: as dúvidas de Tomé e a caminhada de Jesus com dois discípulos (alguns falam de um
casal) para Emaús. Ou, se preferirmos uma formulação unitária para os dois temas: para crer, é
necessário ver?
Obs.: seria ótimo se o grupo pudesse encenar os dois episódios.
Inicialmente pedimos que abram a Bíblia em Jo 20, 24-29. Ler bem, para em seguida
encaminhar corretamente a reflexão.
Há três pontos a destacar: primeiramente, Tomé não acreditava no que a comunidade dizia.
Só vendo. Em segundo lugar, Jesus se encontrou com a comunidade. E, em terceiro lugar, Jesus
dialogou com Tomé e o censurou. A atitude de acreditar, levou Jesus a proclamar uma bemaventurança que inclui os(as) futuros(as) discípulos(as).
As lições que podemos tirar, têm muito a ver com nossa vida atual? – A reler o texto, vamos
anotando o que está bastante claro, logo no início: Tomé não estava presente com o grupo quando
Jesus chegou. Além disso, não acredita no testemunho dos(as) que viram Jesus, que é uma
conseqüência para quem não tinha fé na vitória da vida. Esse é o grande diferencial. Sem ressurreição
a fé cristã perde a razão, vai dizer mais tarde o apóstolo Paulo.
O mesmo acontece com ele ao não entender a alegria expressa nas palavras da
comunidade:”Vimos o Senhor!” É o espírito novo que enche de amor e que brilha nas atitudes e na
convivência deste grupo.
Sisudo e desconfiado, Tomé diz: “se não vir o sinal dos cravos, e se não puser o meu dedo no
sinal dos cravos, e minha mão em seu lado, não creio” (Jo 20,25b). Algumas vezes parece que a
atitude de Tomé é correta, quando estamos com grupos de nossas comunidades, nas pastorais. A
animação está tão em baixa que é necessário pedir atestado de que estão vivas. Mas Tomé não
encontrou isso. Ele é que não foi capaz de ver que o grupo estava transformado pelo Espírito de Jesus
vivo. Ele exigiu uma comprovação individual e espetacular.
Quantas vezes temos colegas que são céticos e teimosos, como Tomé, que precisam de
detalhes e são críticos para entrar na dinâmica de companheiros e companheiras. A gente pergunta:
não é problema de fé? Às vezes o grupo fica patinando se continuar a dar importância demasiada a
essa mentalidade. É preciso romper em tempo para evitar um estrangulamento na vida e ação.
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Mas, Tomé exigiu e obteve resposta do próprio Jesus, quando os discípulos, animados e
reunidos mais uma vez para continuar dando os passos que a realidade estava exigindo; e, antes que
se dessem por conta, Jesus estava no meio deles. Desta vez Tomé se fazia presente, sinal de que
estava disposto a tirar a limpo o que lhe causava problema. Parecia que o grupo nem ligara para suas
dúvidas, o tratou com amizade e amor. Interessante que Jesus não saudou a comunidade, apenas
desejou a paz. É que a realidade da ressurreição os deixava à vontade (Jo 20,26). É o embrião de uma
comunidade de iguais.
Em seguida diz a Tomé: “Estende aqui o teu dedo, olha as minhas mãos; estende a tua mão e
põe-na em meu lado, e não sejas incrédulo mas fiel” (Jo 20 27). Entende-se que Jesus vem para todos
que estão na reunião e é no grupo que Tomé devia encontrar-se com Jesus para achar solução para
suas dúvidas. A ação de Jesus foi realizada com amor para os que estavam reunidos; ninguém
mereceu mais atenção ou crédito que o(a) outro(a). Demonstrou essa compreensão para com eles
quando todos(as) o abandonaram. Não está interessado em que Tomé se perca. Concluímos que esse
é o verdadeiro espírito de liderança: dar de si para que todos usufruam desse dom.
Como desfecho dessa evidência, sabemos como Tomé reagiu: “Meu Senhor e meu
Deus”(Jo 20,28). É exclamação que só pode brotar de quem entendeu o amor de Jesus como gesto
supremo em favor dos seus, e em nome da fidelidade ao Pai.
Para deixar a casa em ordem é preciso corrigir-se e aceitar com humildade em nome da
caridade fraterna. Tomé é censurado porque não acreditou no testemunho da comunidade. Exigiu
uma experiência individual, inclusive, separada dos demais. Por isso, sua prática não é modelo.
Jesus, então remata:”Felizes os que acreditaram sem ter visto” (Jo 20,29). Merece fé, quem vive em
comunidade.
Jesus presta esse serviço, não quer que se perca um dos que o Pai lhe entregou. Na verdade
Tomé havia dado provas, anteriormente, de seu compromisso e interesse. Mas ficou provado que
Jesus, de ora em diante, não se encontrará fora da vida da comunidade (ao final, vamos aprofundar).
Um outro texto que serve para nosso propósito, encontra-se em Lc 24,13-35. Como o anterior, é
bastante conhecido. Jesus caminhou com um casal de discípulos (conforme alguns preferem dizer),
para Emaús. Ao ler todo texto, vamos conversar sobre o que nos chamou mais a atenção.
Inicialmente, sublinhamos o fato de não conhecerem a Jesus. Tem a ver com os estado de espírito dos
que continuavam perturbados, a tal ponto de nem se conhecerem mais. Indo para Emaús davam a
indicar que estavam desanimados de tudo. Nada mais os segurava na cidade cujas autoridades
haviam perpetrado a morte do Mestre (Lc 24,13).
Outro aspecto importante é o questionamento que Jesus faz sobre a vida dele (Lc 24,17).
Falam da condenação e morte, é relato fiel. Com paciência fez uma síntese de toda a escritura até seu
nascimento e sua atividade (Lc 24,25).
Ao final, quando reconheceram Jesus, ele sumiu da frente deles. Costuma-se perguntar para
onde terá ido? (essa pergunta vale para nós).
Apreciando de perto o texto, apontamos três pontos decisivos de compreensão, também
válidos para a Bíblia em geral (alertamos que no último encontro de nosso estudo, o de nº 24,
aprofundaremos esse esquema).
1º ponto: para ler a bíblia é necessário conhecer a realidade das pessoas que estão tentando
entender o que lêem. No episódio, Jesus pergunta: o que vocês andam conversando pelo caminho?
Por que estão tristes? Ou, onde o sapato dói?
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2º ponto: Jesus puxa da Bíblia e com muita paciência vai lembrando o que eles próprios já sabiam e as
Escrituras falavam.
3º ponto: encontro bom acontece quando a fraternidade se torna comunhão e se conclui numa
celebração. No caso, a benção e o repartir o pão faz reconhecer Jesus. Na verdade, ele está vivo.
Em resumo: é necessário entender o estado de espírito e ajudar a reerguê-lo, quando
preciso, mirando quem está sem perspectiva. Depois, deve-se clarear as idéias, a inteligência, para
compreender o problema. E finalmente, esquentar o coração com fraternidade, aquilo que faz
todos(as) sentir-se irmãos e irmãs. Então:
1) Se não temos fé e ação, não adianta Jesus ou o Diabo aparecerem, pois nada muda. É verdade?
2) Os fantasmas divertem, mas o que decide é nosso compromisso e engajamento. É correto afirmálo?
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Até essa altura de nosso estudo, nós não nos perguntamos se esse método (o jeito), essa
linguagem (o modo de falar), que estamos utilizando em nosso roteiro, é entendido igualzinho em
outros lugares, ou países! - Talvez não seja compreendido nem mesmo em todas as regiões do Brasil.
No último capítulo, o de nº 24, vamos voltar a esse tema, ainda mais porque cada povo cultiva sua
forma de expressar-se, tão original como sua cultura. Por ora pretendemos apenas reforçar que aqui
na América Latina, em geral, usamos expressões típicas como se fossem nossa marca registrada.
Podemos até dizer que são conquistas frente a uma dominação que veio do Hemisfério Norte, com a
colaboração dos meios de comunicação social.
Vamos a um exemplo: a palavra “comunidade” era usada quase somente quando alguém
queria referir-se a grupos de pessoas ligadas a alguma igreja. Hoje, até os economistas e os
freqüentadores da rede de computadores via Internet, a usam não tendo nenhuma ligação com grupos
religiosos. Dá para chamar isso de conquista ou apropriação indevida da parte dos que usam o termo
com outro conteúdo do que o habitual? – Nem uma nem outra. Já se foi o tempo em que se
compravam brigas deste tipo. Nossa luta se trava por outras questões, quando nos colocamos no
lugar dos que toparam assumir o chamado do jovem camponês de Nazaré. Eles tiveram de se
organizar com os meios que tinham a seu dispor. Responderam que a proposta de Jesus valeu o
sacrifício de sua vida.
Voltemos, portanto, para o que as Escrituras nos contam e, ao entendê-lo, procuramos luz
para hoje, sabendo que os tempos são outros e as preocupações também são outras. Mas a Bíblia, a
“casa” cheia de surpresas (como aprendemos), não deverá nos deixar não mão. O que não podemos é
ter preguiça.
Que clima os discípulos e discípulas viviam após os acontecimentos da morte e ressurreição
do Mestre? – Em primeiro lugar, não estavam mais desorientados, principalmente depois de
receberem o Espírito Santo de Deus (At 2,12). Em segundo lugar, continuaram se reunindo não mais
fechados nos seus medos, mas com a determinação de continuar a obra deixada por Jesus (At 1,2326). Em terceiro lugar, tentaram ouvir o que o povo estava querendo deles e, deste modo, dar resposta
ao apelo de Deus (At 2,37-41). Procurando ser fiel ao ensinamento do Mestre, encontraram estas
saídas, orientando-se pelo que haviam aprendido nos três anos de convivência com Jesus. Sentiram
que, juntos, poderiam firmar-se para continuar um projeto tão bonito. Estava nascendo a plantinha de
uma comunidade.
Para que os alicerces desta comunidade não fossem arrancados pelos primeiros ventos, que
certamente viriam, projetaram uma construção com quatro pilares. Quais são eles, vamos descobrilos no 2º Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Anotaremos o esforço que fizeram; poderá ser
útil também para nós. Sugiro, então, que leiamos o texto de Atos 2,42-47, observando o que há de
novo.
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O mesmo faremos do texto de Atos 4,32-37. Aqui seria bom observar as características mais
marcantes.
Por fim, o texto de Atos 5,12-16. Ao ler podemos perguntar-nos se a descrição fala em grupo
modelo, como de um ideal bastante perfeito. Como fizeram para poder vivê-lo na convivência diária.
Resumindo o que mais nos chamou a atenção, vamos procurar entender os quatro pilares
desta comunidade, inspirada na vida e fé desses cristãos e cristãs (antes de prosseguir, poderia haver
um canto que fale de comunidade, como “Eu sou feliz é na comunidade, na comunidade eu sou
feliz”, ou outro).
1 Pilar: Ensinamento dos Apóstolos - Aqui o princípio básico é esse: ninguém vai ensinar o que não
viveu. Tudo o que os Apóstolos haviam vivido com Jesus, fora testado pela ressurreição que
convenceu os que ainda duvidaram de sua veracidade. Foi decisiva essa confirmação,
principalmente na nova maneira de interpretar a Bíblia feita pelos Apóstolos. Não estavam mais
presos aos escribas e doutores. A vida em comunidade os fez assumir uma catequese firmada no
testemunho dos que conviveram com Jesus. Este era o anúncio fundamental (se observarmos os três
textos que nos foram apresentados, em qual deles encontramos esse tema?).
2 Pilar: Comunhão - A palavra tem a ver com a vida comunitária, comunhão fraterna e partilha dos
bens. Assim ela deve ser entendida quando está ligada na fé à Trindade de amor mais completa do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunidade fez uma ligação muito profunda e bonita com o
mistério que é Deus. Na prática podiam dizer que ninguém era dono do que possuíam, a posse era
comum. E essa convicção deve ser vida.
Cuidando para que não houvesse uma interpretação falsa, essa comunhão deveria atingir
também os sentimentos e a própria experiência de vida que cada um (a) trazia para dentro do grupo.
Uma convivência sem segredos, que levasse a superar problemas pelas diferenças de raça, religião,
classe e sexo. Essa norma era decisiva para iniciar corretamente a proposta, por isso deram-lhe um
cunho sagrado, para não ser profanada jamais. Jesus o havia mostrado. Caso contrário, facilmente
alguém podia ser excluído(a) (onde encontramos mais claramente o retrato deste pilar?).
3 Pilar: Fração do pão - Comunidade verdadeira não existe quando não se reparte o pão. Essa prática
tem origem familiar no judaísmo. Inclusive os pobres eram convidados quando o pai partilhava o
pão. Muitas vezes Jesus seguia esse preceito. Foi através da partilha do pão que os discípulos
reconheceram Jesus vivo entre eles.
Significa igualmente a presença amorosa de Jesus na eucaristia, comunhão com o sangue e
o corpo dele, que tornam viva a memória da sua morte e ressurreição. Somente através deste
sacrifício temos certeza: todos o que se doam pelos outros, tem vida garantida junto a Jesus.
Igualmente aqui há uma advertência: fração do pão deve corresponder à fé e à verdade que
o grupo ou a comunidade querem expressar com Jesus. Esse ato não pode conter abusos ou
discriminação entre os componentes (dos três textos, qual deles aponta melhor para esse pilar?).
4 Pilar: Oração - O livro de Atos fala que os discípulos seguidamente iam rezar no Templo, e
reuniam-se no pórtico de Salomão(At 5,12). Porém, quando não tiveram mais acesso ao Templo,
rezavam nas casas. Perceberam que esse era um dos meios para continuar unidos entre si e a Deus. Na
hora das perseguições se fortaleciam. Usavam principalmente a Bíblia como livro por excelência
para iluminar seus caminhos. E nada melhor do que recordar o exemplo de Jesus e como ele fazia
para enfrentar as tempestades, as incompreensões e tentações, principalmente antes de sofrer a morte
na cruz.
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Será que o ideal desenhado pelo livro de Atos não era muito elevado? – O Evangelista
Lucas que nos transmitiu, com certeza sabia disso. Mas ele toma um caminho que força os
participantes desses grupos a ter curiosidade em ver uma experiência bela. Quando fazem o contato
com a realidade, os mais fraquinhos descobrem que existem falhas nestas comunidades que são
apresentadas como modelo, como não podia deixar de ser. E isso leva todos a nivelar-se, vendo que a
conquista está para ser demonstrada ainda. Dá força aos que se achavam mais longe do ideal
apontado. A animação mútua dá força e coragem para prosseguir (para maior aprofundamento,
consultar “Viver e anunciar a palavra”, CRB e Ed. Loyola, 1995, Coleção “Tua Palavra é Vida” 6).
Podemos nos perguntar: nosso grupo, nossa comunidade, quando tudo andava bem, deu
força para quem estava em baixa? E... quando nosso grupo, nossa comunidade, estava numa pior,
recebeu ajuda de outros?
Ainda: quais são os maiores diferenças entre um grupo de fé e luta? como devem ser os
grupos de jovens e os que são grupos para promoção de festas ou de internautas?

52

Lembro que em determinada etapa de encaminhamentos do relacionamento do MST a nível
internacional, foi decidido prestar ajuda técnica e agrícola no plantio, aos camponeses de
Moçambique, na África. Uma equipe se prontificou e foi encaminhado o pedido, permanecendo lá o
tempo necessário. No retorno, quando se fazia a avaliação com os envolvidos, tanto os que haviam
ido, como os que haviam permanecido na retaguarda, zelando pelo que era dos enviados, alguém
afirmou que essa ajuda era como uma atividade missionária. Ante a surpresa que causou a
interpretação, porque fugia daquilo que normalmente era entendido por missões, todos acabaram
concordando.
Para prestar um serviço que ajude pessoas ou comunidades a que possam enfrentar
situações adversas, em todos os setores da vida humana, vale o mesmo que se disse acima: executase uma atividade missionária. O mesmo vale para quem permanece nos locais de origem de um(a)
missionário(a) - aspecto também lembrado no dia da avaliação, levando em conta a prática de outras
equipes que continuamente prestavam serviço idêntico, em outros campos, como o da educação, por
exemplo.
O que as comunidades do tempo de Jesus entenderam sobre missões? O que os Escritos
deste tempo revelam? – O fato de trabalhadores de um movimento social terem deixado
momentaneamente tudo que haviam conquistado através de suas articulações, como casa, terra,
amigos, e aceitado trabalhar em outro continente, faz-nos refletir. Não o fizeram por espírito de
aventura, pelo prazer de viajar e conhecer outras terras e povos. Acima de tudo, falou alto um amor à
causa de se pôr a serviço dos que precisavam; repartir conhecimentos e experiências recebidos de
outros. A solidariedade sem medida, sem estar preocupados com língua, raça, costumes e culturas
diferentes (se alguém de nós já passou por isso, poderia relatar e conversar um pouco).
Por falar em outros povos, o choque cultural foi um dos mais sérios empecilhos que a
comunidade cristã nascente teve de enfrentar. Repercutiu internamente tanto que alguns analistas
não descartam a hipótese de que se não fosse resolvido o impasse, o cristianismo teria acabado aí!...
Será? – Em Atos capítulos 10 e 11 é relatada uma síntese do acontecido. Vamos ler agora apenas At
11,1-18, prestando atenção a três pontos: 1) caracterizar bem o problema, levando em conta que os
pagãos não tinham vez na comunidade; 2) o que fez Pedro a não orientar mais sua fé por um costume
alimentar?; 3) lembrando da prática de Jesus, como Ele o fazia, pediram inspiração a Deus Pai para
superar a controvérsia.
Nem sempre a gente descobre com uma rápida leitura, mas nas entrelinhas se esconde o
papel de duas grandes figuras desta fase de implantação da fé cristã: Pedro e Paulo. Em Atos 15,
porém, o conflito é solucionado, melhor, há uma trégua. Paulo era dos que defendiam não reduzir a
proposta de Jesus a um só povo. Consequentemente, Pedro na outra ponta da corda, como já vimos. E
cada qual contava com apoiadores.
Assim mesmo, o espírito missionário desdobrou-se e se expandiu, pois na sua base contava
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com os ensinamentos e a prática de Jesus de Nazaré. E um dos elementos mais fortes, que davam essa
garantia, consistia em permanecer coesos em torno da comunidade, sem estar subjugada à religião
oficial dos judeus – determinada pelas autoridades religiosas. Muito menos em deixar-se amordaçar
pela política de Herodes, vassalo do Império Romano. Essa política sempre havia mantido o povo
excluído: fora da religião e fora da sociedade.
A exclusão dos mais pobres, é bom recordar, tinha sido, desde o começo do anúncio do
Reino por parte de Jesus, sua motivação mais insistente. Como poderia não ser incluída agora? Para
não falhar na continuação de sua obra, agora, era impensável excluí-la. Já haviam tido a experiência
com o episódio visto há pouco. Também por causa da fraternidade, que deveria constituir-se estilo de
vida para todos (Jo 10,10), uma das razões de sua existência.
Jesus havia apontado com clareza que outro sinal do Reino deveria ser a decisão pela defesa
da vida, onde ela estivesse ameaçada. Incluía a convivência com os marginalizados; acolhida e
valorização da mulher (sabendo que a religião oficial proibia sua participação em igualdade de
condições com os homens); combate às divisões injustas entre judeus e estrangeiros, entre puros e
impuros, enfim a todo tipo de maldade: fome, doença, ignorância; desmascaramento da falsidade
dos grandes, falsas lideranças (vários destes textos nós já havíamos estudado, razão porque não
tiveram citada sua procedência aqui).
Ao enfrentar os conflitos com a religião oficial, Jesus havia tomado como fundamento
aquilo que era doutrina determinada pela própria Bíblia, porém, com uma leitura atualizada. A crítica
que havia feito à política de Herodes, por esse não dar vez à organização comunitária do povo
simples dos povoados, impulsionou o anúncio do Reino de Deus, onde os menos favorecidos
encontraram esperança e resistência, correndo atrás dele.
A comunidade aprendeu que isso equivalia empenhar-se seriamente em levar a bom termo a
proposta de Jesus, e levar na bagagem a convicção profunda de viver o que se anunciava. De juntar
teoria e prática, quando anunciavam a mensagem de crer no Evangelho e converter-se. Gerou
simpatia entre o povo.
Para quem acompanha a reflexão, assim como está descrita, pode ter a impressão de que não
foi difícil executar a tarefa. Pelo que está registrado, tornou-se possível, mas seus executores
sofreram. Para confirmar o que estamos dizendo, e não ter ilusão, somos convidados mais uma vez a
voltar nossa mente e coração num episódio vivido pelo Apóstolo Paulo em Roma. Paulo, no seu afã
missionário, tentava convencer seus irmãos de raça a aceitar Jesus.
Ler At 28,17-31. E prosear:
1.
A que se deve em primeiro lugar a não-aceitação da mensagem de Jesus, anunciada por
Paulo? Que argumentos usam os judeus?
2.

O que faz Paulo preferir os pagãos?

3.

Que exemplos tiramos do episódio?

Outro texto significativo para aprofundar o tema da missão está em Jo 21,1-14. Recomendo
que se leia para entender que condições são necessárias para que nossa missão dê frutos e qual a
importância de Jesus acompanhá-la. Em outras palavras, se não tivermos uma identidade e
preparação corretas à partir do que somos em comunidade ou grupo de fé, sempre é noite para nós, e
não alcançamos ao que nos propomos.
Não passamos já por isso? Como resolvemos?
Uma comunidade, ou um grupo, não pode fechar-se em si mesmo. Acaba morrendo. Mas sair de
qualquer jeito também não resolve. Qual a melhor atitude?
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Anteriormente afirmou-se que o método de leitura bíblica com cinco direções, é típico do 3º
mundo. É a assim chamada Leitura Sociológica, afirmam os entendidos. Esse método auxilia a
descobrir nas entrelinhas em que situação se encontram os envolvidos no relato, para melhor
entender tanto o que é dito, como o que se quer dizer.
Por se tratar de método, não deve criar dependência em nossa mente e coração, mas que
liberte de amarras e interpretações errôneas, e que não tem nada a ver com a palavra anunciada. Por
outro lado, um método, por mais científico e técnico que seja, não deve forçar a compreensão. Pois
isso inverteria a sua finalidade, que é facilitar a compreensão.
Conta-se, para ilustrar, um fato ouvido numa missa dominical. Eram os tempos da terrível
inflação, quando a gente saía de manhã cedo para fazer qualquer compra no mercado e o preço da
mercadoria tinha um valor X. Ao meio dia, a mesma mercadoria valia mais. À noite, já subira
novamente. O povo não agüentava mais, principalmente os pobres. A celebração dominical daquele
final de semana era a memória da Ascensão de Jesus. O que presidia a dita celebração, entre outras
considerações ligadas à data, na homilia, afirmou o seguinte: “Vejam, irmãos e irmãs, Jesus subiu ao
céu! A inflação está subindo cada dia e vai às nuvens”! Eram duas verdades, só que uma não tinha
nada a ver com a outra. Não se tem notícias de que os fiéis presentes entenderam. Também não se
sabe se a mensagem da liturgia vingou. Vamos concordar, não temos o direito de criticar as
preocupações de tantos que sacrificam suas vidas em favor de suas comunidades, o caminho não é
por aí.
Mas então, o que é a tal de leitura sociológica? Quais são as cinco direções, os cinco lados,
em que ela aponta? – O lado econômico, o lado político, o lado ideológico, o lado social, e o lado da
fé. E é necessário acrescentar o lado feminista (como sinal de maturidade e evidência, como veremos
mais adiante). Nosso texto de referência para estudo, será do N. T. Alguns querem dizer que seja mais
fácil do que do A.T. Parece. Pois os passos que deverão ser seguidos são os mesmos. Talvez haja mais
familiaridade com o N.T.
Leitura sociológica é leitura da realidade vista sob os vários aspectos que integram a vida
humana. Não é questionada a leitura da Bíblia feita na visão da fé, como se fosse estranha. Apenas
entendemos que Deus se manifesta em todos os níveis que, integrados, clareiam mais a expressão
religiosa. É entrar na “casa” da Bíblia e ver o mundo, entendê-lo e interpretá-lo, abrindo várias
janelas. Usando outra comparação, é como admirar as coisas trocando a cor das lentes dos óculos.
Com certeza enriquece a visão, torna-a mais completa. A exigência neste caso seria nunca fugir do
objetivo central com que a Bíblia foi escrita: a comunicação do amor de Deus Pai à humanidade. Ao
lembrar o que nos ocupou, ao iniciar nosso estudo, falou-se: a “casa” Bíblia foi construída para servir
de abrigo aos sem rumo, aos sem esperança, aos dispostos a repartir seus dons com quem aí estiver.
Abramos o leque de nossa investigação.
Nada melhor do que ocupar-nos, mais uma vez, com um texto da Bíblia, para que nossa
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um teste e comprove as teorias acima. Para tanto sugerimos usar o Evangelho de João (poderia ser
outro). Em conjunto, pausadamente, leiamos Jo 6, 1-15 (seria bom se houvesse um canto para animar
e preparar o ambiente).
Sobre o que lemos, uma primeira preocupação é saber que tipo de mundo envolve os
personagens? O que chama mais a atenção? (ao finalizar nosso exercício, deveríamos apontar o que o
acontecimento ajudou a modificar as atitudes e a mentalidade dos seus participantes).
Para ajudar na tarefa de fazer uma leitura e compreensão, o mais acertada possível, convém
lembrar resumidamente o que já estudamos nos capítulos 6 a 10. Orienta também os outros
pormenores, incluídos neste método.
1.
O econômico. O povão vivia explorado e semi-escravo nas terras dos latifundiários. Nos
vilarejos até que havia mais solidariedade. Não havia classes e os proprietários eram pequenos. Na
cidade, formavam-se grupos de pequenos artesãos que ganhavam seu pão na construção civil e
trabalho braçal. Em Jerusalém, a economia girava em torno do templo, cujo controle era rigoroso.
Cada qual tinha obrigação de pagar o dízimo. Assim como o imposto, devido ao Império Romano. Os
que foram atrás de Jesus eram pessoas que não encontravam saída. Animavam-se atraídos pela
novidade e para tentar sair de sua situação. – Como vão entender a novidade?
2.
O político. Quem exercia o poder na Palestina? – Os Romanos mandavam, dominavam e
exploravam. Contavam com a colaboração dos sumos sacerdotes, dos saduceus (latifundiários e
grandes comerciantes), dos herodianos (do partido de Herodes), dos anciãos (altos funcionários
judeus) e dos publicanos(encarregados de recolher o imposto pessoal). O povo pobre, explorado, não
tinha vez. Estavam na mesma situação os que tinham fé mais esclarecida, confiantes em Javé. Dois
grupos eram contrários: fariseus e zelotes. Alguns deles simpatizavam com Jesus. Os que
acompanhavam Jesus eram despossuídos de qualquer poder.
3.
O social. Jesus tinha se criado entre os pequenos, não pertencia a nenhuma das classes,
acima assinaladas. Fora educado com o saber dos pequenos e não do sistema que impunha lei e
privilégios. É o que se pode ver quando no Evangelho ele se dirige aos ricos. Sempre o faz
chamando-os à conversão. No episódio do Evangelho que estamos vendo, Jesus insiste em não ser
profeta do pão, muito menos em ser rei. Claro, o povo não concorda e mostra desapontamento.
4.
O religioso. Doutrinado pela classe dirigente, o povão menos favorecido, aprendera que
Javé favorecia os que fossem de raça judia. Pagãos não poderiam participar dos bens espirituais. É o
que contava diante do puro e do impuro. Puros eram considerados os que cumpriam a Lei:
observassem o sábado, dessem o dízimo, fossem circuncidados, e davam esmola, praticando o jejum
e a oração. Impuros eram os que não praticassem esses mandamentos. Esses “impuros” recorriam a
Jesus, porque se sentiam livres diante dessas leis. Ele mostrava-lhes o verdadeiro rosto de Deus.
5.
O ideológico. Com uma carga tão pesada sobre si, acompanhada de pressão de dentro e de
fora, o povo não tinha onde refugiar-se. Acrescia a certeza de que abandonado como estava, não tinha
onde encontrar forças. A desunião entre eles favorecia os mantenedores da ordem, os Romanos.
Estes preferiam enfrentar as repetidas guerrilhas e levantes que surgiam, o que não mudava a
consciência de ninguém, do que um movimento, como o de Jesus. Esse merecia cuidados novos, a
que eles não estavam acostumados a enfrentar.
6.
Leitura feminista. Chamamos a atenção para a necessidade de acrescentar esse ponto à
leitura sociológica da Bíblia. Mas quem deverá fazê-lo são as que têm mais condições, as mulheres,
que poderão ser orientadas por uma biblista, por exemplo. Enfatizamos essa urgência, para não
estarmos repetindo chavões e conceitos patriarcais, muito em voga na época em que a Bíblia foi
escrita. Com certeza, todos (as) ganhamos.
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Retomamos as informações, tratadas anteriormente, para motivar como devemos proceder
diante de um texto. O texto diz que estava próxima a Páscoa, que celebrava a libertação política,
ideológica, social, econômica, religiosa, do Egito, onde o povo vivia escravo. “Uma grande
multidão” deixa o templo e a capital, a terra que deveria ser lugar privilegiado de liberdade e alegria.
Atravessa um lago (“um mar”, na lembrança do Mar Vermelho) para fugir do atual cativeiro. Esse
povo não conta com dirigente. É pobre, sem esperança, não pode confiar mais naqueles que o
orientam na fé. Marcado pelo sofrimento, não pensou mais nem mesmo no pão. Aliás, por causa da
falta de pão, os discípulos aprendem a grande lição que é organizar-se e repartir. Mas, nisso há um
testemunho da novidade: tendo arranjado pão e peixe, antes de consumi-lo, Jesus dá graças a Deus
que é Pai (a parte religiosa que é esquecida em nossas celebrações).
A função ideológica precisa ser esclarecida. Jesus não é alguém que arranja pão (os
políticos o fazem muito bem, quando se trata de arranjar votos). Não é profeta, então. Nem busca
cargo político, ser rei. A função dele é outra, sem negar esses serviços na comunidade, necessários na
vida comum.
A leitura feminista fica onde? – Damo-nos conta de que nenhuma mulher é mencionada no
texto? Esquecimento? Esse é o apelo de que devemos superar a carência.
Será que entendemos o método? Vamos tentar outras vezes. A “casa” Bíblia agradece.
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O SENHOR DA MINHA FÉ
(Frei Betto, Brasil)
Não creio no deus dos magistrados, nem no deus dos generais, ou das orações
patrióticas.
Não creio no deus dos hinos fúnebres, nem no deus das salas de audiências, ou dos
prólogos das constituições ou dos epílogos dos discursos eloqüentes.
Não creio no deus da sorte dos ricos, nem no deus do medo dos opulentos, ou da
alegria dos que roubam do povo.
Não creio no deus da paz mentirosa, nem no deus da justiça impopular, ou das
venerandas tradições nacionais.
Não creio no deus dos sermões vazios, nem no deus das saudações protocolares, ou
dos matrimônios sem amor.
Não creio no deus construído à imagem e semelhança dos poderosos, nem no deus
inventado para sedativo das misérias e sofrimentos dos pobres.
Não creio no deus que dorme nas paredes ou se esconde no cofre das igrejas. Não
creio no deus dos natais comerciais nem no deus das propagandas coloridas. Não creio
no deus feito de mentiras, tão frágil como o barro, nem no deus da ordem estabelecida
sobre a desordem consentida.
O DEUS da minha fé nasceu numa gruta. Era judeu, foi perseguido por um rei
estrangeiro, e caminhava errante pela Palestina. Fazia-se acompanhar por gente do
povo; dava pão aos que tinham fome; luz aos que viviam nas trevas; liberdade aos que
jaziam acorrentados; paz aos que suplicavam por justiça.
O DEUS da minha fé punha o homem acima da lei e o amor no lugar das velhas
tradições.
Ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça e confundia-se entre os pobres...
O DEUS da minha fé não é outro senão o Filho de Maria, Jesus de Nazaré.
TODOS OS DIAS ELE MORRE CRUCIFICADO PELO NOSSO EGOÍSMO.
TODOS OS DIAS ELE RESSUSCITA PELA FORÇA DO NOSSO AMOR.
(Extraído do livro Salmos Latino-Americanos)
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