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Viver as Bem-aventuranças numa Igreja em saída
Living out the Beatitudes in a Church which goes forth
Resumo
O Mateus – Matthaios – do primeiro evangelho representa cada discípulo – mathetes – que foi instruído – matheteutheis – e
compreende tudo o que lhe foi ensinado – synienai: cumprindo e caminhando na justiça do Reino. As Bem-Aventuranças são o canto
apaixonado de Jesus: memória original de Deus que se desloca movido pelo clamor do povo oprimido e, ao mesmo tempo, convocação
para comunidade escutar a voz dos pobres, humilhados, aflitos, que têm fome e sede. Escuta e se coloca a caminho para restabelecer a
justiça. Justiça é o caminho traçado para que o Reino aconteça. Caminho que ao mesmo tempo indica o ritmo do passo: misericórdia,
pureza de coração, paz - shalom. Ser Bem-aventurado, honrado se torna o ethos da comunidade: espiritualidade que é proposta não para
pessoas individuais, mas sequela comunitária com consequências econômicas, políticas e religiosas. Tornar-se ‘casa’, comunidades das
bem-aventuranças, aprender com as ‘ekklesias mateanas’ a ser comunidade, igreja aberta, universal, em saída.
Palavras-chave: Bem-aventuranças; Justiça; Igreja em saída; Discipulado; Casa.
Abstract
The Matthew – Matthaios – of the first Gospel represents each disciple – mathetes – who was instructed – matheteutheis – and
understands everything that was taught to them – synienai: fulfilling and walking in the justice of the Kingdom. The Beatitudes are
Jesus’ passionate song: the original memory of a God who acts moved by the cry of the oppressed people and, at the same time, a call
to the community to listen to the voice of those who are oppressed, humiliated, distressed, hungry and thirsty. It listens and goes forth
to reestablish justice. Justice is the path outlined for the Kingdom to happen. This path indicates, at the same time, the pace of walking: mercy, purity, peace – shalom. Being blessed, being honored becomes the community’s ethos: a spirituality that is proposed not
to individuals, but a communal sequela with economic, political and religious consequences. Becoming a “home”, communities of the
beatitudes, learning to be a community with the ‘ekklesias mateanas’, a universal, open, forth-going church.
Keywords: Beatitudes; Justice; Church which goes forth; Discipleship; Home.
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Viver as Bem-aventuranças numa Igreja em saída1
Tea Frigerio
Missionárias de Maria – Xaverianas

1 Introdução1

e provocação que, desde o início de seu pontificado,
papa Francisco nos está fazendo: ser Igreja em saída.

Viver as Bem-aventuranças numa Igreja em saída é o farol que vai orientar nossa reflexão, e parte
do tema que vamos desenvolver: A Alegria das Bem-aventuranças para uma igreja em saída. Uma nova
maneira de ser, crer e evangelizar. ‘Em saída’ é como
um mantra cantado a plena voz, cantado baixinho,
sussurrado, murmurado. Refrão que é espiritualidade

Mantra que faz ecoar em mim outra palavra pronunciada há quase 40 anos por Frère Roger, abade de
Taizé, comunidade ecumênica na Europa, morto em
2005, aos 91 anos, numa celebração, por uma mulher
enlouquecida. Na abertura do ‘Concílio dos jovens’ em
1974, dirigindo-se às Igrejas e às comunidades cristãs,
assim traduziu as Bem-aventuranças:

1 Este artigo foi apresentado no 6º Simpósio de Missiologia - (DES)
COMPASSOS DE UMA IGREJA EM SAÍDA – 10 anos de Aparecida
à luz de uma Igreja sinodal e martirial, em Brasília, entre os dias 20
e 24 de fevereiro de 2017.

Igreja, o que falas do teu futuro? Renunciarás aos meios
de poder, às alianças com o poder político e econômico? Igreja, abandonarás os privilégios, renunciarás a capitalizar? Igreja, vai te tornar comunidade universal de
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partilha e amizade para toda humanidade? Igreja, vai te
tornar povo das bem-aventuranças sem outra segurança senão Cristo, povo pobre, contemplativo, criador de
paz, portador de felicidade e de festa libertadora para
humanidade, aceitando o risco de ser perseguida por
causa da justiça2.

Palavras que ecoam na Evangelii Gaudium e em
outros pronunciamentos do papa Francisco. Nossa vocação como comunidades cristãs é de sermos povo das
bem-aventuranças, tendo Jesus Cristo como única segurança. Somos chamados/as a criar comunidades alternativas ao sistema de morte. Como crentes somos chamados/as a ser testemunhas do Deus na vida, cujo sonho é
que todos os seus filhos e filhas vivam em plenitude.
Em saída – bem-aventuranças: é lançar uma ponte entre a nascente e o rio caudaloso onde nasce nosso
ser, desenvolve nosso crer, amadurece nosso evangelizar.
Na montanha, Jesus canta as bem-aventuranças para
acordar a memória do Deus que vê, ouve, conhece e
desce para libertar. É um canto apaixonado e saudoso
que ecoa no tempo toda vez que nos colocamos à escuta
desta página das comunidades de Mateus.
2 Michael H. CROSBY. Parole Vere – Le Beatitudini per l’oggi nel mondo. Bologna: EMI 2006.
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Ao aprofundar o Evangelho de Mateus, podemos perceber que há semelhanças entre seus destinatários e os cristãos de hoje. Sua ‘boa notícia’ enfrentava
problemas muito semelhantes aos nossos: descaso com
os pobres que sempre há no meio de nós, tendências,
discordâncias e conflitos nas nossas igrejas, lentidão em
comprometer-se com as questões sociais e da justiça,
emarginação3 do diferente...
Quem era Mateus? Qual sua mensagem? De que
maneira este evangelho nos apresenta uma espiritualidade bíblica renovadora e vivificante que nos interrogue
sobre a presença de Deus que está no meio de nós, sobre
nossa vida no meio do ‘império’, sobre o uso e abuso
do poder nas estruturas sociais e eclesiais? O evangelho de Mateus tem algo a nos dizer a respeito da nossa
responsabilidade com os empobrecidos, na sua maioria
negros e indígenas, sobre os migrantes em pátria e fora
dela, que, ao dizer de Jesus, teremos sempre conosco
(Mt 26,11) e que devemos amar como a nós mesmos
(Mt 22,39)?

3 Emarginação significa colocar à margem, excluir por não entrar nos
padrões que o grupo, a comunidade, a igreja define como corretos.

O que significa para nossa espiritualidade nos
darmos conta de que as bem-aventuranças não eram
uma proposta para pessoas individuais, mas para as famílias locais chamadas ekklesia (Mt 16,18;18,17)? O que
devemos mudar quando nos damos conta de que a espiritualidade de Mateus exige uma sequela comunitária
com consequências econômicas, políticas e religiosas?
Que ‘igreja doméstica’ devemos fazer renascer para refletir a visão de Reino de Deus presente neste evangelho?
Em outras palavras, que revolução aconteceria se nossas famílias, nossos grupos, nossas igrejas locais, nossas
dioceses fossem reconhecidas como comunidades das
bem-aventuranças? Aprender com elas a se tornar comunidade aberta, universal, em saída?
No 1º Testamento, poucas vezes encontramos o
termo ‘bem-aventurados’; intensifica-se no pós-exílio. A
versão dos Setenta traduz o termo hebraico ashery com
makarios, que significa a felicidade que brota da justiça
e de uma correta relação com Deus; por isso a comunidade reconhece bem-aventurado que vive esta relação.
As bem-aventuranças em Mateus indicam o etos
que a comunidade aprova. Os/as discípulos/as do I século, para viver em seu mundo a “boa notícia”, deviam
proclamar um evangelho diferente do evangelho do im-

pério: o evangelho do Reino. Para poder fazer isso de
modo eficaz, deviam conhecer e analisar o evangelho
proclamado pela sociedade, seja em nível individual, interpessoal, estrutural, e assim promover a justiça, a paz,
a integridade da vida e da criação.

2. Estrutura do Evangelho de Mateus
Cada evangelho tem uma estrutura própria, pois
responde à situação concreta que a comunidade está vivendo, a fé em Jesus que ela cultiva.
O Evangelho de Mateus tem como pano de fundo
o mundo judaico:
40 citações específicas do Antigo Testamento.

108 citações implícitas do Antigo Testamento.
O Evangelho foi escrito entre os anos 80-90.
Quem contou a Boa Notícia às comunidades da
região Siro-Fenícia, a tradição popular indica que foi Mateus, o evangelizador destas regiões. Os primeiros discípulos de Jesus não estavam preocupados em escrever,
mas sim em viver. As primeiras comunidades surgem
5

pelo anúncio oral dos discípulos de Jesus. Os escritos
surgem depois, agrupados em panfletos:
Os escritos da Paixão – Morte – Ressurreição de Jesus Cristo
As parábolas
Os milagres
Os ditos, os discursos...
Os conflitos com os fariseus
Nascimento
O nome Mateus tem uma relação com discípulo, especialmente para os discípulos espalhados no mundo inteiro
e chamados a praticar tudo o que Jesus ensinou (Mt 28,20).
O Mateus – Matthaios – deste evangelho parece representar
cada discípulo – mathetes – que foi instruído – matheteutheis
– e compreende tudo o que lhe foi ensinado – synienai – e
praticar tudo o que Jesus ensinou. Depois do Discurso sobre
o Reino em parábolas (Mt 13,1-53), Jesus pergunta: “compreenderam?”, fazendo distinção entre os discípulos e os que
escutam mas não compreendem (Mt 13,13). Eles respondem
“sim”, então Jesus continua dizendo: “Por isso todo doutor
da Lei que foi instruído – matheteutheis – no Reino dos Céus
é como um dono de casa – oikodespotes – que tira do seu
tesouro coisas novas – kaina – e coisas antigas – palaia” (Mt
6

13,52). O discípulo – mathetes – que é instruído – matheteutheis – no Reino dos Céus é dono de casa – oikodespotes –
que tira coisas novas e antigas. É como o retrato de como foi
se formando o Evangelho de Mateus.
Percebemos que por trás do Evangelho de Mateus
tem o Evangelho de Marcos. Porém, os redatores atingiram
a outra fonte, conhecida como Q (Q = Quelle que quer dizer
Fonte). Chamada também de evangelho da Galileia. Fonte
que Mateus compartilha com Lucas. Além do mais, ele tem
uma fonte própria, Fonte M talvez em dialeto aramaico,
que uns chamam de Mateus aramaico.
O primeiro a organizar esses escritos foi Marcos, a
partir das necessidades de sua comunidade, portanto: Marcos é o primeiro evangelista, pelos anos 70. Mateus e Lucas
virão depois, vão escrever inspirando-se em Marcos, acrescentando material próprio segundo as necessidades de suas
comunidades. Cada evangelho responde às necessidades de
sua comunidade.
O Evangelho de Mateus que temos hoje provavelmente é o escrito de um grupo de judeus cristãos de Antioquia, quem sabe um ‘dono de casa’ que tira do seu tesouro
coisas novas e coisas antigas.
A quem este Evangelho foi destinado? Aos cristãos
da segunda geração localizados na Fenícia e na Síria, que se

reúnem na ‘casa’ – oiko. 1ª Geração: aquela que viu, ouviu
e tocou Jesus. 2ª Geração: aquela que ouviu o anúncio das
testemunhas oculares e aderiu à comunidade cristã.
Eis uma possível estrutura do Evangelho de Mateus
que evidencia justamente a ‘casa’:

PROLOGO:
NARRAÇÃO:
DISCURSO:
NARRAÇÃO:
DISCURSO:
NARRAÇÃO:
DISCURSO:
NARRAÇÃO:
DISCURSO:
NARRAÇÃO:
DISCURSO:
EPILOGO:

Genealogia, nascimento e infância (1,1-2,23)
Ba smo, tentações, Cafarnaum (2,24-4,25)
Bem-Aventuranças e a jus ça na casa (5,1-7,29)
Autoridade e curas (8,1-9,38)
Missão à casa e da casa (10,1-11,1)
Recusa por esta geração (11,2-12,50)
Parábolas do Reino para os habitantes da casa (13,1-13,53)
Reconhecimento por parte dos discípulos (13,54-17,23)
Organização da casa (17,24-19,1)
Autoridade e convite (19,2-22,24)
Aí à casa de Israel e benção para as ações justas (23,1-26,1)
Paixão, Morte, Ressurreição (26,2-28,20)

Esta é outra possível estrutura do Evangelho de
Mateus que evidencia o termo ‘justiça’:

Caps. 1 e 2 Evangelho da Infância
Apresentam Jesus e contêm os títulos de fé que a
comunidade professa:
A genealogia mostra que:
Jesus descendente de Abraão
Filho de Deus.
Emanuel – Deus conosco
Jesus - Deus Salva
A narração é um Midrash à luz do nascimento de
Moisés. Não podemos esquecer que, numa genealogia construída perfeitamente 14 + 14 + 14 em línea patriarcal, encontramos o nome de quatro mulheres (Tamar, Raab, Rute e
a Mulher de Urias) que nos recordam que Jesus tem no seu
DNA sangue de mulher, estrangeiras e de má fama.
As comunidades de Mateus professam sua fé em Jesus através destes títulos:






Filho de Deus
Deus conosco
Aquele que salva
O novo Moisés
Aquele que cumpre as escrituras.
7

Caps. 3 e 4 Introdução geral
A estrutura de Mateus é fiel ao esquema Sinótico:
1. A pregação de João Batista
2. O Batismo de Jesus
3. As tentações
Em Mateus 3,15 encontramos: “Convém cumprir toda a justiça”. É a primeira vez que aparece
a palavra justiça, e faz de contraponto com Mateus
21,31, “caminho da justiça”. João Batista é a ponte
entre o 1º e o 2º Testamento, aquele que vem indicar
o caminho para cumprir toda justiça.
A palavra justiça aparecerá mais cinco vezes,
no Discurso do Monte, num total de sete vezes, indicando que a justiça é o caminho a ser percorrido
para ser perfeito como o Pai é perfeito.
Jesus é apresentado como o Novo Moisés,
por isso o evangelho é organizado em Cinco Livros,
como a Torah, o Pentateuco (os 5 primeiros livros
da Bíblia). Como a Torah era a orientação de vida
para o antigo Israel, Jesus através de cinco discursos orienta o novo Israel. Jesus é a Palavra – Dabar,
que ao ser pronunciada faz acontecer, como no início
8

a criação acontece pela palavra de Iahweh. Vamos
acompanhar:
Caps. 5 a 9 Primeiro discurso
Caps. 5 a 7 A nova Lei da Justiça
Caps. 8 a 9 A prática da Nova Lei: as maravilhas da
Justiça
Caps. 10 a 12 Segundo discurso
Cap. 10 A missão: discípulos da Justiça
Caps. 11 a 12 Jesus modelo dos discípulos
Caps. 13 a 17 Terceiro discurso
Cap. 13 O reino dos Céus e a sua Justiça
Caps. 14 a 17 O Reino se realiza na história
Caps. 18 a 23 Quarto discurso
Cap. 18 A comunidade ensaio do Reino e da Justiça
Caps. 19 a 23 Relações novas realizam a Justiça
Caps. 24 a 28 Quinto discurso
Caps. 24 a 25 Anúncio definitivo do Reino
Caps. 26 a 28 O mistério Pascal Inaugura o Reino
O Evangelho de Mateus é organizado como um
grande quiasma, forma literária que aponta em seu centro o ponto de partida e de chegada.

5,13-16 ser sal e luz
5,17-19 cena de transição
a) Narração: origem de Jesus e início da missão: cap 1-4
b) DISCURSO DA MONTANHA: a Nova Lei: cap 5 -7
c) Narração: as maravilhas da jus ça: cap 8-9
d) DISCURSO DA MISSÃO: discípulos da jus ça: cap 10
e) Narração: Jesus modelo do discípulo/a: cap 11-12
f) DISCURSO EM PARÁBOLAS: O REINO: cap 13
e’) Narração: o Reino na História: cap 14-17
d’) DISCURSO SOBRE A COMUNIDADE: ensaio do Reino: cap 18
c’) Narração: as relações nova realizam a jus ça: cap 19 -23
b’) DISCURSO DO REINO DEFINITIVO: cap 24-25
a’) Narração: o mistério pascal inaugura o Reino: cap 26-28

5,20-48 se a vossa jus ça não for maior daquela dos escribas e fariseus
vos foi dito: não matarás, mas eu vos digo...
não adulterar,
não perjurarás,
olho por olho,
amarás...
sedes perfeitos como o vosso Pai
6,1-18

5,1-2 introdução
5,3-12 bem-aventuranças:
bem aventurado

5,13-16 ser sal e luz
5,17-19 cena de transição

pobres
os que choram
humilhados
que tem fome e sede de jus ça
os misericordiosos
os puros de coração
os que promovem a paz
os perseguidos por causa da jus ça

não pra queis a jus ça para serdes vistos
esmola
oração
jejum

3. Estrutura do discurso da Montanha – Mateus 5-7

LEI

6,19-34 não ajuntar tesouros
o olho é lâmpada
Deus e o dinheiro
conﬁar na providência

PRÁTICAS
DE
PIEDADE

CONSELHOS
VÁRIOS

buscar em primeiro lugar o Reino dos céus e a sua jus ça
7,1-27

não julgar
não profanar
a força da oração
a Lei e os profetas
os dois caminhos
os falsos profetas
os verdadeiros discípulos

CONSELHOS
PARA
SER
DISCÍPUL@S

7,28-29 conclusão

9

Olhamos agora mais de perto a estrutura das
bem-aventuranças:
bem-aventurados
pobres

é

o Reino dos céus

aflitos

serão

consolados

mansos

herdarão

a terra

tem fome e sede

serão

saciados

misericordiosos

alcançarão

misericórdia

puros de coração

verão

a Deus

promovem a paz

serão chamados

filhos de Deus

perseguidos

é

o Reino dos céus

justiça

causa da justiça
sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo
disserem todo mal

a causa de mim
alegrai-vos, regozijai-vos, pois a vossa recompensa será
grande nos céus, pois perseguiram os profetas antes de
vós.

10

As bem-aventuranças abrem o Discurso da Montanha, que abre com estas palavras:“Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os
ensinava”.
Jesus sobe à montanha, revive a experiência de
Moisés, de Israel, que ao sair do Egito passou pelo Mar e
pelas águas do Rio Jordão. No batismo, assim como Israel passou pelas águas, caminhou no deserto e encontrou
a tentação, do mesmo modo Jesus passou pelas águas
do batismo, caminhou no deserto e venceu a tentação,
e agora sobe à montanha e promulga suas Palavras de
Vida.
Os/as destinatários/as de suas palavras são a multidão, onde há doentes, enfermos, endemoninhados,
lunáticos, paralíticos (Mt 4,23-25). Da multidão alguns,
algumas se aproximam de Jesus para serem seus/suas
discípulos/as. Multidão e discípulos/as, a eles Jesus se dirige (Mt 7,28-29).
Mateus não tinha como finalidade escrever uma
biografia de Jesus, mas apresentar uma espiritualidade
aos membros das ekklesias domésticas, para poderem
inspirar sua vida na vida de Jesus. Neste sentido o Evangelho de Mateus queria e quer ser uma espiritualidade

evangélica baseada na metáfora ‘oikos – casa’. No caminho espiritual, a metáfora ‘casa – retorno a casa’ deve
ser considerada a meta do seu coração: permitir a Deus
estabelecer sua moradia em nós que expressa a nossa
maneira de estar no mundo.
Nosso primeiro empenho, como mulheres e como homens, não a de se tornar um ser plenamente realizado
(ou uma nação realizada), mas de se tornar um povo
fiel, parte de toda a família humana, morando junto na
nossa pequena casa planetária, hóspedes uns dos outros na “família de Deus”. Para serem administradores
fiéis do nosso planeta, das nossas tradições, do nosso
futuro, precisamos restabelecer o equilíbrio entre transcendência e imanência no nosso discurso comunitário,
na nossa visão econômica-política-teológica e na nossa prática espiritual... reconstruir na nossa imaginação
contemporânea a centralidade das imagens da casa, do
governo da casa, moradia e habitação4.

A casa, oikos, era a estrutura base do império. A
oikos era o conjunto de pessoas e bens. A organização
da família era determinada das várias relações: homem/
4 Sharon Daloz PARKS. Home and Pilgrimage: Companion Metaphors for Personal and Social Transformation. Soundings: An Interdisciplinary Journal, vol 72, n. 2/3, Nations and Their Reasons
(Summer/Fall 1989), pp. 297-315.

mulher, pais/filhos, dono/escravo e de seus bens. Espelhando-se na estrutura do império, elas tinham uma estrutura patriarcal.
Os/as destinatários/as do Evangelho de Mateus
sentem-se como um grupo que se considera único em
relação à sociedade. Da ideia inicial de anunciar unicamente o evangelho à casa de Israel (Mt 10,6; 15,24)
compreenderam que o Espírito vivente nelas os enviava
a anunciar a todas as nações (Mt 28,18ss). Anunciar o
evangelho de Jesus e não o evangelho do império. Proclamar a boa nova do Reino (Mt 4,23; 9,35) em lugar
do reino dos Césares equivalia a traição. A mensagem
subversiva de Jesus se radicaliza no fato de que o seguimento do Reino compreendia as bem-aventuranças.
Bem-aventurança que declarava digno de honra quem
não compactuava com as dinâmicas ofensivas e violentas do império. Por isso quem aceitava ser membro dessa
família e aceitava uma autoridade diferente da de Roma,
facilmente podia ser perseguido/a. Mt 12,46-50 nos ajuda a entender: há os de dentro e os de fora. Os de dentro, que fazem a vontade do Pai, constituem a família de
Jesus que rompe com os vínculos familiares patriarcais
(Mt 4,22; 8,21-22).
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A noção de casa, oikos, seja ela entendida em
sentido econômico – oikonomia, ecumênico – oikoumene, ou ecológico – oikologia, reflete as dinâmicas que
deveriam levar
a nossa atenção para o fato de que vivemos num mundo profundamente interdependente. Cada um destes
termos tem sua raiz no termo grego oikos, que significa
casa – habitar. Cada dimensão da vida nos ensina a
ter atenção à casa – o nosso pequeno planeta, o lar da
família humana, o ambiente pelo qual somos responsáveis, uma responsabilidade que não podemos delegar
a outros, uma responsabilidade da qual não podemos
fugir5.

Nós, seres humanos, somos convidados a habitar juntos novamente, alargar os confins da “casa” para abraçar a terra, encontrar novos “parentes” e praticar a arte
da hospitalidade. Somos convidados a habitar novos
símbolos e redescobrir que somos “casa” “família”. Porque é aqui que o “creator spiritus” nos encontra, no
meio, no presente, agora neste momento de crise perigosa, convidando-nos a ser construtores de “casa”, a
ser co-construtores de um espaço no qual nós, a inteira
família humana, possa sonhar e bem viver6.

4. As comunidades de Mateus

Viver autenticamente aquilo que entendemos
como espiritualidade: a Ruah agindo em nós deve nos
conduzir a expressar as Escrituras em nossa vida de
maneira que a Palavra transforme o nosso mundo em
todos os níveis: pessoal, interpessoal e estrutural, se queremos que o evangelho influencie o universo com a ‘boa
notícia’.

As multidões e os discípulos/as que ouviram as
palavras de Jesus nos anos 30 eram judeus palestinos.
A memória deste acontecimento escrita nos anos 80-90
tem outros destinatários, é a multidão e os discípulos/as
que se reúnem em comunidades cristãs, provavelmente
localizadas na Síria, tendo como referência Antioquia.

5 Sharon Daloz PARKS. Home and Pilgrimage: Companion Metaphors for Personal and Social Transformation. Soundings: An Interdisciplinary Journal, vol 72, n. 2/3, Nations and Their Reasons
(Summer/Fall 1989), pp. 297-315.

6 Sharon Daloz PARKS. Home and Pilgrimage: Companion Metaphors for Personal and Social Transformation. Soundings: An Interdisciplinary Journal, vol 72, n. 2/3, Nations and Their Reasons
(Summer/Fall 1989), pp. 297-315.
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Acima, dissemos que a multidão ao redor de Jesus é indicada no texto Mt 4,23-25; é dela que saem os
discípulos, eles também vêm do meio popular Mt 4,1822. Lendo dois grupos de textos podemos vislumbrar o
retrato destas comunidades e ao mesmo tempo nos perguntar: por que a comunidade de Mateus quis fazer
esta memória?
•

Mt 4,23-25; 9,35-36; 11,25.28-30; 15,32;
18,4.6.10.14; 25,40.45; 18,24-26.28-29; 20,1-7;

•

Mt 6,16-18; 10,17-18,21-22.24-25.34-36; 4,23; 9,35;
12,9; 13,54; 16,5-6.11-12; 23,7-8.34.

Ampliemos nossa reflexão. Esta pesquisa nos faz
perceber que as comunidades de Mateus eram uma
amostra da estrutura social da região da Síria, na cidade
de Antioquia. Comunidades minoritárias dentro de uma
sociedade dominante. Este dado nos vem do uso do vocábulo: “pequeninos” e da identificação de Jesus com os
“pequeninos”, Mt 8,20.
O fato de que estas comunidades se reúnem nas
casas nos alerta: na comunidade devia haver “uns” privilegiados sociais, que colocavam à disposição suas casas
para se reunirem. Uns poucos, sem dúvida em número

menor, dos sem poder, sem riqueza ou status. Podemos
fazer referência ao que Paulo escreve na 1ª Carta aos
Coríntios 1,26-28.
Antioquia, capital da província romana da Síria,
era uma unidade crucial para manter o controle sobre
uma área maior. Roma cooperava com a elite local, pois
no exercício do controle esta era a longa mão do império, por isso aqueles com riqueza e status elevados recebiam tratamento privilegiado e mais favores do que
aqueles de nível inferior. Então havia dois grupos: uma
pequena elite que controlava a vida da cidade em sua
própria vantagem, e a não elite, compreendendo um leque desde os indigentes até os remediados. O poder da
elite era sustentado pela presença de três ou quatro legiões que tinham papel vital e visível a cumprir: proteger a
cidade das ameaças exteriores e tumultos internos. Sua
manutenção vinha de impostos e tributos. A “Pax Romana” era uma paz com derramamento de sangue, como
o testemunhou a força repressiva na Guerra judaica dos
anos 66-70 d.C.
Havia um grupo extenso de “marginais involuntários” que compreendia o nível inferior da sociedade:
mendigos, impuros e indesejáveis que realizavam trabalhos desprezados, jornaleiros, indigentes, escravos, os
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que viviam de esmola, mulheres sem sustento, os mutilados e enfermos, bandidos, criminosos, prostitutas. Fora
da cidade viviam os camponeses sobrecarregados de
tributos e impostos, se esforçando para alcançar a subsistência. Alguns com propriedades de vários tamanhos,
outros arrendatários, jornaleiros e escravos.
Os trechos lidos no capítulo 10, que faz parte do
2º Discurso, nos fazem perceber que, além do conflito
com o Império romano, havia conflito também com a
Sinagoga. O que havia acontecido?
A Guerra judaica que aconteceu nos anos 66 a 70
d.C. teve como desfecho a destruição de Jerusalém e do
Templo. Pareceu marcar o fim da nação judaica como
também de sua religião, o judaísmo, pois o seu centro
religioso havia sido destruído. Ao redor dos anos 80, um
grupo de rabinos que fugiu do cerco de Jerusalém se
reuniu em Jâmnia, onde realizaram uma assembleia com
o fim de fazer ressurgir o judaísmo. A destruição de Jerusalém e do templo, lugar onde Deus morava, marcava
o fim de uma maneira de crer e prestar culto. Os rabinos
sobreviventes refletiram e perceberam que ainda havia
um centro unificador: a Lei, contida nas Escrituras Sagradas. Fundaram a Academia de Jâmnia, dedicando-se
ao estudo da Lei. A Lei se torna o centro unificador e
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inspirador do judaísmo. Surgiu o judaísmo sinagogal ao
redor da Lei.
O renascimento do judaísmo nas sinagogas, ao
redor da Lei, provocou um choque entre os judeus e os
judeu-cristãos, porque essa nova maneira de interpretar
a Lei tornara-se excludente, impositiva e se apresentava
como a única, autêntica e legítima tradição de Israel. No
tempo de Jesus havia vários grupos: Saduceus, Fariseus,
Zelotas, Essênios, etc. que conviviam dentro do judaísmo. Existia conflito entre os vários grupos, mas todos tinham espaço para professar seu modo singular de viver
a fé em Iahweh. O Movimento de Jesus, nos seus inícios,
era um grupo a mais entre os grupos existentes. Convivia
com os outros grupos no judaísmo. Com o concílio de
Jâmnia e o renascer do judaísmo, houve uma radicalização da observância da Lei. Não havia mais espaço para
outra maneira de viver o judaísmo, a não ser na observância estrita da Lei, segundo normatizava o judaísmo
sinagogal.
Os cristãos professavam que Jesus é o Filho de
Deus. Jesus morto na cruz e ressuscitado é Deus. Para os
judeus, isto era uma blasfêmia. Ao se proclamar Filho de
Deus, Jesus blasfemou e os cristãos, ao acreditar Nele, se
tornaram a causa do castigo de Deus sobre os judeus, so-

bre Jerusalém. É nesta época que os judeus e os cristãos
se separam. Até hoje os judeus têm dezoito bênçãos. Dezoito vezes louvam e abençoam a Deus. Gamaliel transformou a décima oitava bênção em maldição.
Após uns anos o judaísmo foi novamente reconhecido por Roma como religião lícita e foram restaurados seus privilégios. Os cristãos, ao se separarem, se
tornaram um grupo entre tantos, sem reconhecimento
oficial, e assim perderam estes privilégios, enfraquecendo e empobrecendo ainda mais as comunidades. A comunidade cristã sofre um forte abalo. Há defecção de
uns enfraquece ainda mais a comunidade. O conflito,
as perseguições fizeram muitos judeu-cristãos voltarem
para o judaísmo.
Concluindo a reflexão sobre as primeiras quatro
bem-aventuranças, percebemos que elas nos ajudaram
a esboçar o retrato das comunidades que guardaram a
memória de Jesus, no Evangelho de Mateus.
São comunidades “minoritárias”, que acolhem
os “pequenos” que a estrutura dominante do Império
Romano empobreceu. Choram deplorando, lamentando o impacto destrutivo dos poderes imperiais que oprimem o povo. O salmo 37 nos ajuda a entender mais: os
empobrecidos são os impotentes e os humilhados pelas

estruturas que imploram para que Deus intervenha em
seu favor contra os maus. Os pequenos são famintos e
sedentos pela precariedade da vida, esta se transforma
em fome e sede de justiça, pois como os anawim, os servos de Javé são guiados pelo seu Espírito nos caminhos
da justiça.

5. Os pobres – os pequenos – os que choram – os
que têm fome e sede
Jesus canta com saudade um sonho, o sonho de
Deus: o Reino. Canta para convocar, para conquistar
com sua canção discípulos/as prontos/as a dedicar a vida
à realização deste sonho: o Reino.
Percebemos que as bem-aventuranças são bem
estruturadas. Elas são a ampliação das bem-aventuranças de Lucas 6,20-26. Em Lucas é discurso na planície
no contexto do amor, em Mateus se torna discurso da
montanha e da justiça.
São oito bem-aventuranças que seguem o esquema: bem-aventurados... porque... A nona é uma ampliação da oitava, por causa da justiça se torna por causa de
mim: a causa da justiça é a causa de Jesus.
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A primeira, os pobres no espírito, e a oitava, os
perseguidos por causa da justiça, têm em comum: deles
é o Reino dos céus. Afirmam que o Reino é uma realidade concreta e presente. São como a porta de entrada e
de saída das bem-aventuranças; no meio são indicados
o caminho e os desafios concretos para fazer acontecer o
Reino, entrar no Reino.
Aprofundando, vemos que são dois conjuntos de
quatro e que ambos têm como ponto de chegada a justiça. As quatro primeiras apresentam situações concretas
onde a justiça não existe; as demais indicam as maneiras
de praticar a justiça para fazer acontecer o Reino.
Com certeza elas estão bem articuladas entre si,
são um chamado, um convite a uma opção de vida: o
caminho da justiça para fazer acontecer o Reino. Hoje
poderíamos ampliar dizendo: o caminho da justiça na
prática da não violência.
 Ptochoi to pneumati – pobres no espírito: para
Jesus, na teologia de Mateus, a pobreza não é uma honra, ser pobres no espírito, sim. No centro da espiritualidade, Mateus apresenta um Deus a quem nada falta (Mt
6,25-34). Quando ao ser humano falta o que é essencial à vida, nele é negada a imagem de Deus. A pobreza
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não é boa, é contrária a Deus. A pobreza nunca glorifica
a Deus nem quem a padece. Não tem nada de bonito na pobreza, ela provoca repulsa. Na oikonomia de
Deus não há pobreza; portanto a pobreza é negação da
perfeição e bondade de Deus. Sua bondade sempre se
revelou na eliminação das condições que provocam a
miséria e as necessidades (Ex 3,7-8). A pobreza existente
não pode ser legitimada com uma recompensa futura,
ao contrário, é um sinal de que o sonho de Deus não é
realizado.
Na oikonomia mateana os recursos não são negados, mas partilhados. Os/as discípulos/as são aqueles
que escutando o ensino de Jesus sobre a vontade de
Deus compreendem suas implicações para consigo e as
traduzem em obras de justiça para os pobres. Os pobres
no espírito são aqueles que sentem que devem colocar
em ordem sua vida em relação a Deus e se empenham
em colocar em ordem a criação. Pede a luta não violenta
contra as dinâmicas do império e das ekklesias que não
promovem a justiça.
Textos para reflexão
Pobres: Is 61,1-3; Jó 24,1-25; Am 2,6-8; 8,4-6
Os que choram: Is 61,1-3; Sl 34,17-23

Os mansos: Is 61,1-3; Sl 37; 82
Os que têm fome e sede: Is 61,1-4.8-11; 49,1; Sl 107,1-9

6. Bem-aventurados os misericordiosos
As primeiras quatro bem-aventuranças nos ajudaram a fazer o retrato das comunidades de Mateus e
o chão onde o evangelho foi escrito. Começaremos a
refletir sobre o caminho da não violência como prática
da justiça que faz acontecer o Reino.
“Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia”. Para compreendermos isso vamos primeiro beber da fonte que a fez jorrar.
Misericórdia é o próprio nome de Deus, como
nos diz Êxodo 34,6-7. Olhamos de perto esta preciosa
memória.
Ex 34,6-7 nos coloca na narração do bezerro de
ouro (Ex 33 e 34), contexto de renovação da aliança
depois da infidelidade. A desilusão leva Moisés a abandonar a missão. Temos um acontecimento análogo em
Nm 11,10-17. Profundas em sua paixão são as palavras
de Moisés no v. 12. Desanimado, pela enésima murmuração do povo, Moisés se queixa com Deus, gritando:

“Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu
que o deu à luz para que me digas: ‘Leva em teu regaço,
como uma ama leva a criança no colo, à terra que prometeste sob juramento a seus pais’?” Notamos que os
verbos e vocábulos usados por Moisés são no feminino:
conceber e não gerar; quem concebe é a mãe, quem
gera é o pai; carregar no regaço, no colo como a ama
carrega o lactante. A este grito o Senhor vem em socorro,
sugerindo a eleição dos setenta anciões que receberão o
dom do Espírito. Ao desânimo e desconfiança de Moisés
frente ao acontecimento do bezerro de ouro e à quebra
da aliança, o Senhor renova a missão revelando a profundidade e intimidade de seu Nome.
A situação de sofrimento, miséria, aniquilamento
de Moisés, provoca a resposta do Senhor revelando seu
Nome. É importante recordar o valor do nome na mentalidade bíblica.
Vamos ler o texto de Ex 34,5-7 e perceber os
vocábulos:
Iahweh desceu na nuvem e ali esteve junto dele. Ele
invocou o nome de Iahweh. Ihaweh passou diante dele,
e ele proclamou: ‘Iahweh! Iahweh... Deus de compaixão (rahum) e de piedade (hanun), lento para cólera e
cheio de amor (hesed) e fidelidade (hemet); que guar-
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da seu amor a milhares tolera a falta, a transgressão e
o pecado, mas ninguém deixa impune e castiga a falta
dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira
e quarta geração.

Rahum: apego de um ser a outro ser; tem sede
no seio materno (rehem); nas vísceras, no útero (rahamim); ternura que se traduz em ações frente às situações
trágicas, nas ofensas se torna perdão.
Hanun: sentimento de amor, compaixão
que se traduz em ações de compaixão, misericórdia,
solidariedade…
Hesed: relações de misericórdia que implicam
fidelidade; vai além do agir que nasce do sentimento.
Relação que se baseia na fidelidade ao outro/outra e a
si mesma.
Hemet: indica a firmeza e estabilidade.
A intensidade e concentração dos substantivos intercambiáveis nos ajudam a compreender a profundidade e o valor deste texto de revelação a respeito de Deus.
Numa situação de desconforto (Moisés), de pecado e
infidelidade (povo), então de miséria o Senhor revela a
sua mais íntima natureza: Deus de ternura, graça, amor
e fidelidade.
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Em quatro vocábulos o autor sintetiza o nome de
YHWH, nome que foi revelado a Moisés no Egito: “Eu
vi… ouvi… conheço… desci para libertá-lo… para
fazê-lo subir”. Ao mesmo tempo se revela como “Eu
sou aquele que sou” (Ex 3,7ss). Aquele que liberta:
o Nome está intimamente ligado ao agir. Ao clamor do
povo corresponde a decisão de YHWH de vir em socorro do povo com a decisão de libertá-lo. Esta dinâmica
corresponde à essência lógica do seu Nome: misericórdia e fidelidade. Misericórdia e Fidelidade à aliança que
perduram no tempo, mil gerações, enquanto a ira se esgota na terceira, quarta geração.
Notamos que o agir de Deus é provocado pelo
ver (olhos) – ouvir (ouvidos) – conhecer (coração) –
descer (agir).
Antropologicamente podemos dizer que os olhos,
os ouvidos, são as portas e janelas que se escancaram
para fazer entrar o clamor que denuncia a situação de
antimisericórdia, de antivida. Escancaram, fazem entrar,
provocam o agir, fazem colocar as mãos na massa, provocam o agir que vem do interior. Situações que fazem
exclamar “Israel é meu filho primogênito” (Ex 4,22; 6,56); experiência que é lembrada como: “vos carreguei

sobre asas de águia… com mão poderosa e braço estendido” (Ex 19,4; Dt 4,34; 32,11).
A Misericórdia é o próprio ser de Deus, sua natureza. Não unicamente um agir, mas sim ser-agir. Não
ações esporádicas, pontuais, mas um estilo de vida.
Temos que superar a ideias de obras de misericórdia para aprofundar a ideia do princípio misericórdia.
Princípio, a Bíblia se abre nos dizendo: “No princípio
o caos, a não vida... o espírito de YHWH pairava... e
foi a vida…” (Gn 1,1-2). Princípio como início; princípio
como fim; princípio como continuidade e fidelidade à
vida. A fidelidade à vida é a razão da misericórdia.
O Abbè Pierre dizia: “Quando tu sofres, também
sofro contigo e tudo em mim é empenhado para que
tu possas encontrar a libertação”. Misericórdia se torna
então um estilo de vida para o cristão e a cristã: a orientação de vida a misericórdia, a ágape que se transforma
em pés e mãos.
Se isto é verdadeiro para o cristão, é a maior razão para nós mulheres cristãs, consagradas, pois a misericórdia é conatural ao nosso ser mulher.
Uma pergunta: como viver hoje a misericórdia
num mundo onde predomina e se alastra uma cultura
que é antivida, antimisericórdia, uma cultura da morte?

Textos para reflexão
Ex 33-34, 3,7-16; Dt 32,9-14; Nm 14,18; Jonas 4,2; Jr
32,17-18; Sl 86,15; 103,8; 145,8.

Atitude não violenta da misericórdia e compaixão
Mateus nos apresenta Jesus como aquele que tem
compaixão das multidões, 9,36; 14,14, 15,32; 18,27;
20,34; não somente quando sua lamentação é expressão de sofrimento, da fome, da cegueira, mas também a
causa das dívidas, 18,27, por serem abandonadas como
ovelhas sem pastor, 9,36.
Ao ler Mt 8 e 9 percebemos novamente o cuidado
com que a comunidade de Mateus elabora a memória
de Jesus:
8,1-4		
8,5-13
8,14-15
8,16		
8,17		
8,18-22
8,23-27

cura de um leproso
cura do servo do centurião
cura da sogra de Pedro
diversas curas
citação de Isaías 53,4
exigências do discipulado
cura da natureza
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8,28-34
9,1-8		
9,9.14-17
9,10-12
9,13		
9,20-22
9,23-26
9,27-31
9,32-34

cura de dois endemoninhados
cura de um paralítico
convite ao discipulado
banquete inclusivo
citação de Os 6,6
cura de uma mulher
cura de uma adolescente
cura de dois cegos
cura de um endemoninhado

Mt 9,35-38 Jesus tem compaixão
Se contarmos podemos ver que são dez curas
que devolvem a vida e nos lembram as maravilhas de
Iahweh no Egito para libertar seu povo (Ex 7-13).
Em cada capítulo temos: cinco curas; o convite e
exigências do discipulado; uma citação profética; cada
sequência termina com a cura de endemoninhados.
A sequência fecha com a afirmação de Jesus: tenho
compaixão.
O banquete com os pecadores e publicanos é
como uma chave de leitura: as curas têm como finalida-
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de a inclusão dos excluídos pelo sistema romano, pelo
sistema religioso.
A citação de Isaías no capítulo 8 nos apresenta
Jesus como o Servo sofredor que carrega sobre si as feridas da humanidade. Ele cura o leproso, exigindo sua
reintegração pela religião que o havia excluído. Acolhe o
pedido do centurião romano e cura seu servo, criticando
a paz implantada pela força e indicando a solidariedade
como verdadeiro caminho que restitui a vida. Devolve a
saúde à mulher acamada pelas estruturas sócias, que ao
ser curada descobre um novo sentido para vida:
¿¿ Reintegrada

na sociedade se coloca a serviço
do Reino e, assim, regenera a convivência.
¿¿ Cura a natureza e a retorna amiga da
humanidade.
¿¿ Faz andar ensinando o caminho do perdão.
¿¿ Devolve a vida a uma mulher adulta e a uma
adolescente, sinais do povo ameaçado em sua
vida pelas estruturas patriarcais do império e
do judaísmo.
Ao lembrar as palavras do profeta Oseías “Misericórdia eu quero e não sacrifícios”, a comunidade
reconhece que a misericórdia deve dar colorido à sua

prática e por isso deve ser comunidade de mesa inclusiva que acolhe e inclui os que estão à margem. O
sistema injusto marginaliza, produz alienação e morte.
O sistema expulsava os endemoninhados e aceitava
os demônios. Jesus expulsa os demônios e acolhe os
endemoninhados à sua mesa, junto com os pecadores
e publicanos.
As palavras de Jesus, ‘tenho compaixão’, são
como um lamento, e ao mesmo tempo convidam a
comunidade a lamentar com Ele, a tornar seu lamento um protesto contra ações iníquas, cuja causa é a
injustiça. A comunidade percebe que deve ser curada
de sua cegueira para entender o caminho do Servo
sofredor, o caminho da misericórdia.

Misericórdia – Compaixão – Solidariedade
Quando Mateus afirma que Jesus curou todos os
doentes, todos não se refere somente aos indivíduos,
leproso, servo do centurião, à sogra anônima de Pedro. Todos compreende cada pessoa, cada grupo, cada
instituição, na medida em que se tornaram vítimas das
enfermidades que vêm do poder que não é o poder de

Deus. Jesus cumprindo o texto de Isaías toma sobre si
nossas enfermidades e doenças e nos aponta o caminho para superar as alienações que habitam em nós,
nos outros, nas instituições. Proclama o Reino de Deus
na cura de três pessoas consideradas ‘impuras’: o leproso, o servo do centurião, a sogra de Pedro.
Ao sentar à mesa com pecadores e publicanos
desafiava a ordem social existente, convidando a passar da exclusão à inclusão: comer à mesma mesa realizava a igualdade, mas Jesus vai além, se declarava
amigo, rompendo a estratificação social (Mt 11,19).
À imploração humana por misericórdia Jesus
responde com a compaixão. Em Mateus a misericórdia e justiça se beijam (Sl 85,11-12) originando a prática interna e externa da compaixão. Nos textos onde
encontramos o termo ‘compaixão’, Mt 9,36; 14,14;
15,32; 18,27.33; 20,30, ele vem acompanhado por
uma tríade:
1. Descrição de alguma necessidade (ser cansado, sem
pastor, doentes, famintos, endividado, cegos);
2.A necessidade provoca um movimento nas vísceras;
3. Que leva a uma ação concreta como resposta à
necessidade.
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Em Mt 14,16 Jesus diz aos discípulos: “Dai-lhes
vós mesmos de comer”. Não é um convite, é um comando: o discípulo deve identificar-se com Jesus, seu Mestre:
responder aos necessitados fazendo circular os bens, o
poder, a vida.
À luz de Mateus percebemos que a comunidade
cristã encerra em si o mesmo poder de curar. Na presença de pessoas necessitadas, também nós podemos
escutar suas súplicas e lamentações. Com eles lamentar e tornar o nosso lamento uma crítica e um protesto
contra a situação. Com a misericórdia, a compaixão
e a solidariedade também nós podemos curar as enfermidades e doenças de toda sorte: internas e externas, pessoais, comunitárias, institucionais e da casa
comum.
Com Jesus vamos carregar as lacerações e lágrimas, anseios e culpas, experiências de separação e
rejeição, a solidão e depressão presente na nossa vida
e na vida do povo. Com Jesus vamos carregar a nossa
alienação e aflição, cólera e medo, nossa experiência
de dor e desilusão, nossa tristeza como também nossa
morte. Com Jesus vamos carregar as enfermidades e
as doenças, para com Ele ser comunidade que cura,
restabelece, reintegra a vida.
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Analisando percebemos que a tríade rodeia o coração, e movendo-o a compaixão nos faz entrar no círculo da cura: reconhece a necessidade; o coração se move
a compaixão e responde à necessidade; compromete em
ações a fim de que quem sofra necessidade não deva
sofrer mais.
A cura dos dois cegos, Mt 20,29-34, nos indica
um itinerário de conversão:
1. O círculo da cura inicia com o ver: o que nos
impede de ver?
2. Quando começamos a ver, devemos nos perguntar: o que impede o nosso coração de mover a
compaixão?
3. A seguir devemos nos perguntar: estou fazendo
algo que responde à situação?
Relembrando as palavras do Abbè Pierre, “Quando tu sofres, também sofro contigo e tudo em mim é
empenhado para que tu possas encontrar a libertação”.
Misericórdia se torna então um estilo de vida para o cristão e a cristã: a orientação de vida no princípio misericórdia, o erótico, a filia, o ágape que se transforma em
pés, mãos, olhos, vísceras, coração.

Bem-aventurados os puros de coração
Podemos entender melhor esta bem-aventurança
a partir da inspiração bíblica que é o Salmo 24,3-6. O
salmista se interroga: “quem pode subir a montanha do
Senhor e estar na sua presença?”. Ele mesmo encontra
a resposta: “quem tem coração puro, mãos inocentes e
pratica ações de justiça”.
Subir a montanha, já fez esta experiência? Pois, se
sim, apreendemos três coisas importantes:
1. Levar somente o que é necessário na subida;
2. Para subir tem que se afastar dos pés da montanha;
3. Quanto mais se sobe, fala-se sempre menos para poupar a respiração.
Podemos resumir estas três atitudes em três palavras: desapego – libertação – contemplação.
O coração é o âmago, o centro do querer, conhecer, decidir e atuar de uma pessoa: a Deus ou ao Dinheiro (Mt 6,21.24). Notamos que no meio destas duas
sentenças tem o dito sobre o olho que é a lâmpada do
corpo (Mt 6,22-23). Este dito nos liga a outra palavra de
Jesus: “... aquilo que sai da boca vem do coração...” (Mt
15,17-19). Os pensamentos e os sentimentos do coração

são revelados pelo nosso olhar. Mas podemos também
dizer: o nosso olhar motiva os pensamentos e sentimentos do nosso coração.
Então vamos subir a montanha para aprender a
ver Deus e ver como Deus vê e assim continuar nosso
círculo da cura.
1. Ver Deus: o olho é o centro que acolhe a luz e possibilita ver. O olho é um sol em miniatura que deixa sair
a luz que provém do coração. O coração é o centro do
corpo: centro do pensar, sentir, agir. Então aos pés da
montanha, se queremos subir para ver Deus, temos que
curar nosso olhar. Olhar que pode ser bom ou mau. Vale
a pena nos interrogarmos sobre nossos olhares:
 O olhar curioso: o olhar curioso torna a pessoa
cheia de preocupações, Mt 6,25.31; 13,22. Sua
cura está em confiar em Deus, Mt 6,25-32.
 O olhar libidinoso: olhar os bens e as pessoas
com cobiça, pensando unicamente no seu prazer, Mt 15,10-20. Cura-se, curando as relações
com os bens e as pessoas.
 O olhar ideal: o ideal de ser o melhor leva a
nos compararmos com os outros no que se refere ao poder e ao prestígio. Custando a aceitar
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os limites, nos tornamos duros e intransigentes
com os outros, Mt 20,25; 23,2. Jesus indica o
caminho da cura: não julgueis... Mt 7,1-5.
 O olhar ressentido: o ressentimento nos torna
incapazes ao perdão, nos faz escravos do passado, nos impede de avançar, enfim, nos entregamos ao controle de outra pessoa. O perdão liberta a pessoa que perdoa. Mt 6,12-13;
18,35; 18,21-22.
 São formas de mal muito exploradas, a nível ideológico, pelas instituições que controlam as infraestruturas: a publicidade explora
nossa cobiça; os políticos exploram nossos
medos; os racistas e sexistas, nossos preconceitos; a religião, nosso anseio de segurança
e felicidade. Submeter-se ao seu controle nos
impede de ver. Não vendo, não há conversão. Em lugar de ser puros de coração, nos
tornaremos surdos e duros de coração. Mt
13,15.16.
2. Deus vê nossas necessidades: ver a Deus não é algo
que conseguimos com nosso próprio esforço, é dom
que devemos pedir humildemente (Mt 7,7-11).
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3. Radicar-nos na cura: é o convite ao olhar diferente
sobre nós mesmas, as outras, Deus.
4. O caminho da cura: é subir a montanha, fazer silêncio para poupar o respiro. Podemos chamar este
exercício com palavras tradicionais: desapego e mortificação. Desapego é reconhecer o que é essencial ou
não. Mortificação é começar a tomar conta do que de
verdade importa. O discernimento faz parte da mortificação, pois nos ajuda a reconhecer e optar entre os
dois projetos de vida: fazer a vontade de Deus e seu
Reino ou atender aos apelos da sociedade. Silêncio que
nos convida a escutar em modo diferente, passar do superficial ao mais profundo, ao ponto silencioso em nós
mesmos que é a solidão, onde percebemos a presença
do Outro. Silêncio pode ser o silêncio superficial conosco. A solidão é a solidariedade com Deus presente no
coração do mundo.
5. Ver a Deus: o círculo da cura é a nossa subida à
montanha da contemplação, dar os passos para ter
mãos inocentes e coração puro e assim ver a Deus, ter
o mesmo olhar de Deus e enxergar os obstáculos que
impedem o acontecer do Reino, em nós a partir de nós.
(Cf texto da Transfiguração Mt 17,1-7; 11,25-30).

Atitudes não violentas que transformam as relações
Entrar no círculo da cura nos deve levar a atitudes
não violentas que transformam as relações. Os textos que
vamos refletir colocam-se no caminho de Jesus para Jerusalém, caminho difícil que conduz à cruz. A luz que provém da
cruz ilumina estas narrações.
Mt 19,3-12 é a prática do 4º Discurso da Comunidade. O texto nos faz perceber que o tema do divórcio criava
polêmica na comunidade. O que era considerado como coisa inconveniente? Uns achavam que podia ser por qualquer
motivo, outros diante de um fato grave. A lei de Moisés garantia este direito somente ao homem.
Jesus evita a discussão estéril sobre a interpretação da
letra da Lei e aponta o único caminho possível, perguntar:
qual é o plano do Criador? O que Deus pensava ao criar a
mulher e o homem? Jesus retira o privilégio do homem sobre
a mulher. Não critica o divórcio, mas a dureza dos corações.
Pedro intervém, afirmando que é um caminho difícil. O caminho da cruz é difícil, como é difícil o caminho da entrega
amorosa vivida na gratuidade da experiência diária, no relacionamento familiar entre uma mulher e um homem.
Em Mt 20,20-28 o pedido da mãe permite a Jesus
negar a prática violenta da autoridade dominadora repre-

sentada pelo Império Romano, para apontar para a prática
não violenta da autoridade no serviço. Beber o cálice é estar
pronto a amar até dar a vida, colocar a própria vida em círculo para ensinar a colocar em círculo os dons e os bens.
Em Mt 21,1-11 Jesus entra em Jerusalém e a cidade
fica agitada e se interroga: quem é este? E a multidão responde: o Profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus entra em
Jerusalém como Messias pobre e desarmado.
Riqueza e força militar eram a base de sustentação do
Império romano. A Pax Romana fundada na conquista, no
domínio, na exploração. Paz à custa de sangue derramado
pelas legiões em suas guerras de conquistas e manutenção
da ordem. Paz à custa do sangue sugado pelos impostos e
taxas, empobrecendo o povo.
Eles queriam um grande rei, um rei filho de Davi.
Jesus não apreciava este título, Mt 22,41-46. Ele entra em
Jerusalém sentado num jumentinho, afirmando que sua
autoridade seria diferente, contrapõe ao poder o serviço, à
arrogância a mansidão, à exploração a gratuidade do amor.
Mt 25,14-30: estamos tão acostumados à mensagem da parábola dos talentos que nossa resposta é quase
sempre a mesma. Vamos tentar refletir a partir do homem
que recebeu um talento. Talento não significa ‘dom’ nem
‘capacidade’, significa dinheiro, é um valor monetário. Para
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conseguir um talento seria necessário, naquela época, 15
anos de trabalho, para quem ganhava como diária um denário. Então a parábola fala de somas muito altas. Podemos nos perguntar: é possível, neste “senhor, eu sei que
tu és um homem cruel, pois colhes onde não plantaste, e
recolhes onde não semeaste”, identificar o Deus misericordioso reafirmando o que o servo falou?
Estas duas observações nos ajudam a ver outro lado
nesta parábola, o lado do servo que recebeu um talento e o
que sua atitude nos ensina.
Estamos numa cena que envolve senhor e escravo,
diante de uma soma grande de dinheiro. O que fazer? O
senhor parece já desconfiar dele, pois lhe deu somente um
talento. Seu pensamento está expresso no final: “A todo
aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância.
Mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado”.
Vivemos num sistema que acumula, quer ver a riqueza multiplicar-se a qualquer custo. Não tem dinheiro
para saúde, educação, aposentadoria, saneamento, mas
tem dinheiro para fraudar, enriquecer os bancos e banqueiros... Até parece que os escravos não têm saída, multiplicar o dinheiro para o patrão ou cair no fogo e ranger os
dentes. O último escravo com sua atitude afirma: é possível
quebrar o esquema não colaborando com ele, assumindo
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o risco da perseguição. Ao fazer a escolha de não multiplicar, denuncia o sistema que vive à custa dos pobres, o
sistema que tem como fim o lucro, o dinheiro que multiplica
dinheiro.
A comunidade de Mateus, colocando esta parábola logo antes daquele que chamamos de Último julgamento, parece ter entendido algo importante: Jesus
se identifica com os pequeninos, afinal este escravo é
um dos pequeninos que assumiu a espiritualidade das
bem-aventuranças da não violência, a bem-aventurança da perseguição por dizer não ao sistema que produz
pobreza.
Textos para reflexão
O olhar curioso: Mt 6,25.31; 13,22; 6,25-32
O olhar libidinoso: Mt 15,10-20
O olhar ideal: Mt 20,25; 23,2
Não julgueis... Mt 7,1-5
O olhar ressentido: Mt 6,12-13; 18,35; 18,21-22
Deus vê nossas necessidades: Mt 7,7-11
Nos radicar na cura: Mt 18,1-9
O caminho da cura: Mt 16,21-28; 17,22-23; 20,17-19
Ver a Deus: Mt 17,1-7; 11,25-30; Mt 19,3-12; 20,20-28;
21,1-11; 25,14-30

7. Bem-aventurados os que promovem a paz
Ao enviar os discípulos em missão nas cidades e
aldeias, Jesus os envia a proclamar seu evangelho, diametralmente oposto ao evangelho do Império. Ao entrar
nas casas eles têm que oferecer a saudação da paz.
No tempo de Jesus, “levar a paz” significava
sujeitar-se à dominação romana, a Pax Romana. Esta
concepção de paz vinha da orgulhosa convicção que a
Roma era confiada a missão de impor as suas leis e o seu
estilo de vida ao mundo inteiro.
Jesus declara bem-aventurados os que promovem
a paz. Paz não como tranquilidade (eirene), mas como plenitude de vida (shalom). Paz, em hebraico shalom, é a paz
cósmica de Deus na qual todas as coisas e as pessoas estão
em relação de harmonia entre si e com o seu Criador. Nas
Escrituras shalom – paz – e mishpat – direito – compreendem a justiça (Sl 85).
A paz deve acontecer na oikia (casa), na oikonomia
(economia), na oikoumene (universal), oikologia (universo).
O shalom, a vida plena poderá acontecer quando a organização econômica tornar o universo a casa onde todos os
seres vivos sejam acolhidos, possam viver e ter vida plena.

A bem-aventurança pede que nos tornemos fazedores de
paz. A paz deve ser realizada nos vários níveis da vida:
 Na própria oikia: Mt 11,28-30 nos ajuda a compreender: as fadigas, as sobrecargas, os fardos, representam o
jugo que as dinâmicas de controle exercem sobre nós. Nos
custa abandoná-las porque as introjetamos. Libertando-nos
da necessidade de controlar, nos libertamos do obstáculo
crucial da paz pessoal. Libertando-nos da necessidade de
ter tudo sob controle e nos acolhendo assim como somos,
descobrimos a receita de fazer paz. Ao fazer isso vamos
renunciar ao desejo de controlar outros e as acolheremos
assim como são. Vamos introduzir nas relações a dose certa
para criar o shalom.
 Na oikoumene: para fazer paz a este nível é necessário
perceber as armadilhas que levam à violência, à guerra.
1ª armadilha em cada conflito é a percepção de que o adversário é inimigo diabólico;
2ª a imagem viril de si leva a armar-se;
3ª a própria imagem de moralidade, Deus está conosco;
4ª a desatenção seletiva, olhar somente ao que nos justifica;
5ª a falta de empatia da situação do outro, não querer ver
o ponto de vista do outro;
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6ª desenvolver uma extrema confiança em si mesmo que
leva a uma interpretação irracional da realidade, sustentada pela própria ideologia. Quando esta maneira de pensar
entra na educação, seja civil ou religiosa, o inimigo se torna
o mal e nós os justos.

Passar da violência à não violência
Lembrando a frase de Gandhi: “Olho por olho...
e o mundo ficará cego”, com estas palavras, que colírio
Jesus bota nos nossos olhos? Vamos ter como ponto de
reflexão Mt 5,20-48
Estas cenas nos proporcionam exemplos concretos de atitudes que nos fazem passar da violência à não
violência. Como já vimos o texto está bem articulado:
5,20 “se a vossa justiça não superar a dos escribas e
fariseus não entrareis no Reino dos céus”
5,21-26 à ira, uma nova maneira de se relacionar: a
reconciliação;
5,27-3 à libido sexual, uma nova maneira nas relações
entre homem e mulher: não manipular;
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5,31-3 aos maus tratos masculinos nas mulheres: a
igualdade
5,33-3 à palavra que manipula: a integridade da palavra e da ação
5,38-4 aos abusos de poder: a resistência não violenta
5,43-4 ao olho por olho: a gratuidade do amor
5,48 “sedes, portanto perfeitos como o vosso Pai
do céu é perfeito”.
Deixando-nos orientar por este novo código ético,
não somente trilhamos o caminho da justiça como também nos tornamos perfeitos como o nosso Pai celeste.
Há um deslocamento, o agir não é mais socorrer
as necessidades dos outros, é sim um caminho ético de
mudança e conversão pessoal. Passar do cumprimento
da letra da lei a viver o espírito da lei. Este é o cumprimento da Lei que Jesus vem trazer.
Algumas observações para compreender melhor
o texto 5,38-42.
“Mas se alguém te bate na face direita... oferece
a outra.” Este bater é “uma bofetada na cara”, um gesto
insultante de quem tem poder sobre quem não tem querendo humilhar e desonrar. Em lugar de revidar mantendo
o círculo da violência, fazer uma escolha consciente, ativa,

não violenta que nega a submissão, afirma a dignidade e
humanidade, negando ao superior o direito de humilhar.
“Se alguém quiser te processar e pegar tua túnica...
dá também teu manto.” Por trás está a experiência comum
do endividamento. Um empréstimo devia ser garantido por
um penhor (Dt 24,10-13). Endividamento impossível de
ser pago. Sendo processado pelo credor que lhe quer tirar
a última coisa que possui: a túnica. Como responder? Fazer
este ato contundente de tirar tudo e ficar nu no tribunal.
O ato possibilita ao pobre tomar alguma iniciativa contra
o poder que parece definitivo. A nudez revela a mesma
humanidade e desmascara a exigência sem piedade dos
poderosos. O ato oferece a possibilidade de uma relação
diferente, incluindo a reconciliação.
“Se alguém te forçar andar uma milha,... anda
também a segunda.” O verbo forçar indica a requisição
de trabalho, transporte, alojamento que os soldados romanos exigiam e muitas vezes obrigavam a população. Isso
se chamava angaria. Temos um exemplo disso em Simão
de Cirene (Mt 27,32). A resposta a esta violenta imposição,
a esta demonstração arrogante de força é andar uma segunda milha. A pessoa coibida recupera sua dignidade, de
passiva se torna ativa, provoca uma interrogação. Por que
isso? Vai me denunciar? Ao provocar, ao interrogar pos-

sibilita um caminho de conscientização e possibilidade de
relacionamento diferente.
“Dá a quem te pede... não rejeitar aquele que te pede
emprestado.” É convite a reverter a situação. Paulo Freire
observava que o oprimido revida sua humilhação, humilhando outros. O que Jesus indica é um caminho alternativo
marcado pela misericórdia, compaixão e solidariedade. Jesus oferece quatro exemplos de resistência não violenta ao
poder opressor. São exemplos criativos que rompem o círculo da violência. O servidor recusa passar humilhação. O subjugado toma iniciativa agindo com dignidade e humanidade
no meio da injustiça e opressão que parecem permanentes.
Convida a procurar uma alternativa para violência, confirma
sua própria humanidade e dignidade como pessoa, encontra
força com ironia ou humor, quebra o ciclo da humilhação,
recusando a posição inferior, envergonha o opressor, ele, por
assumir esta atitude, está pronto a sofrer.
Para reflexão
Salmo 85
Mt 11,28-30 - estruturas de controle
Mt 18,1-20 - o novo código doméstico de Mateus
5,20 - “se a vossa justiça não superar a dos escribas
e fariseus, não entrareis no Reino dos céus”
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5,21-2 - à ira, uma nova maneira de se relacionar: a
reconciliação
5,27-3 - à libido sexual, uma nova maneira nas relações
entre homem e mulher: não manipular
5,31-3 - aos maus-tratos masculinos nas mulheres: a
igualdade
5,33-3 - à palavra que manipula: a integridade da palavra e da ação
5,38-4 - aos abusos de poder: a resistência não violenta
5,43-4 - ao olho por olho: a gratuidade do amor
5,48 - “sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai
do céu é perfeito”
Ser feliz é coisa ruim? Não! Todos querem ser felizes.
Bem-Aventurado é ser feliz. Jesus repete a palavra “feliz” 9
vezes, então é muito importante. Quem Jesus diz que é feliz?
1. Os pobres—pobres de espírito
2. Os aflitos
3. Os mansos—humilhados
4. Os que têm fome e sede de justiça
5. Misericordiosos
6. Os puros de coração
7. Os que promovem a paz
8. Os perseguidos
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Percebemos que podemos dividir as bem-aventuranças em dois grupos: de situação, que são as quatro primeiras. Que situação estão vivendo? São pobres,
aqueles a quem falta o necessário para viver, por isso
choram, são humilhados e têm fome e sede de comida
e de justiça. O acréscimo da palavra justiça marca a passagem para as bem-aventuranças de atitudes. Vamos
vê-las de perto:
Misericordioso: Aquele que tem compaixão. Misericordioso por excelência é Deus, Javé (Eu vi – ouvi conheço – desci para libertar). Misericordioso é o mesmo
que tem atitude de Deus.
Puro de Coração: Aquele que não olha as coisas
com cobiça. A natureza é feita para gerar vida, não para
ser possuída e explorada. É vencer a cobiça de acumular
e usar as pessoas para produzir e acumular riquezas em
detrimento de muitos.
Paz=Shalom. Vida plena, não só espiritual, mas
vida plena corporal, material e espiritual.
Pobres em espírito: Quando somos misericordiosos/as, puro/as de coração, promovemos a paz, deixamos o Espírito de Deus agir em nós. Sobretudo, são
aqueles que não cobiçam e não acumulam. Os pobres

que agem pela ação do Espírito, é o Reino dos Céus
acontecendo. O Reino está próximo, porque Jesus está
presente.
Justiça: O termo justiça se encontra em Mateus
7 vezes: 5 vezes no Discurso da montanha, 2 vezes relacionado a João Batista, mas sempre na boca de Jesus.
3,15     convém cumprir toda a justiça...
21,32   João Batista veio no caminho da justiça...
Estas duas citações abrem e fecham o discurso
da comunidade de Mateus sobre a justiça. Mas não é
somente um discurso, é uma linha que percorre todo
o Evangelho. É palavra que deve se tornar acontecimento. São as obras, quer dizer a prática, que realiza o
Reino, que permite entrar no Reino dos céus.
A justiça que deve ser cumprida está indicada
no sermão da montanha. O caminho da justiça que
deve ser trilhado é a prática do sermão da montanha
como é concretizada nos outros discursos.
A fome e a sede, o choro, a humilhação manifestam uma sociedade que gera empobrecidos, e por
isso injusta. Esta sociedade injusta calunia, injuria,
persegue os misericordiosos, os puros de coração, que

não cobiçam e são empenhados na paz, quer dizer, em
promover a vida.
É projeto do maligno que semeia o joio no meio
do trigo. São os lobos entre os quais a comunidade é
enviada. É o servo iníquo, é o mordomo mau, são os
vinhateiros homicidas, são os que têm bens e não têm
tempo de participar do banquete nupcial; enfim, é a
figueira estéril que deve ser cortada, o joio que deve
ser arrancado, os peixes ruins que devem ser jogados
fora.
Os discípulos e as discípulas de Jesus são os que
vendem tudo para buscar em primeiro lugar o Reino e
a sua Justiça. E, vendendo tudo, se reúnem em comunidade e a partir dos pequenos vivem relações novas
no trabalho e na economia, na política e no exercício
do poder, na família, estabelecendo relacionamento
de respeito e igualdade.
A comunidade dos pequenos, através do seu
agir na história, realiza as maravilhas que devolvem
a vida.
A comunidade pratica a justiça maior superando a observância da Lei ao pé da letra. A justiça que
a torna perfeita, assim como o Pai é perfeito, são suas
obras em favor dos empobrecidos e não para se pro31

mover. A justiça que busca em primeiro lugar o Reino
e sua justiça vive em atitude de constante vigilância,
pois sabe que o maligno semeia às escondidas, sabe
que o noivo vai chegar; sabe que, quando o Filho do
Homem vier, vai afirmar “o que fizeste a um destes
pequeninos, é a mim que o fizeste”.

Perguntas:
Mt. 3,15: o que significa cumprir toda justiça?
Mt. 5,6: quando temos fome e sede de justiça?
Mt. 5,10: quem são os perseguidos por causa da
justiça? E por quê?
Mt. 5,20: existe uma justiça legalista e uma justiça
legal? Quando acontece a primeira e quando acontece a segunda?
Mt. 6,1: quando a justiça é praticada para ser visto? Ou quando é praticada para ser perfeito como
o Pai?
Mt. 6,33: refletir sobre esta afirmação de Jesus e
dar exemplos de quando vivemos isso?
Mt. 21.32: a afirmação de Jesus é muito dura: em
que grupo nos encontramos? Por quê?
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Qual é a mensagem da comunidade de Mateus para
nossas comunidades?
Mt.5,6 ter fome e sede de justiça: não somente ter
fome e sede, mas a partir desta fome e sede procurar
realizar o projeto.
Mt.5,12 perseguidos por causa da justiça: os discípulos não serão menos do que seu mestre que, em fidelidade ao projeto, foi morto na cruz.
Mt.5,20 ter justiça maior dos fariseus: não o cumprimento da justiça ao pé da letra, mas a partir de dentro
do coração.
Mt.6,1 não praticar a justiça para ser visto: a parábola do fariseu e publicano no templo nos retrata bem o
que está contido nesta afirmação.
Mt.6,33 em primeiro lugar o reino e a sua justiça: vender tudo para comprar a pérola, o tesouro, deixar
tudo e ir atrás de Jesus.
• Mantra para orar: buscar em primeiro lugar o
reino e a sua justiça.

# Espiritualidade: Bem-aventurados os perseguidos
¿¿ Canto
¿¿ Motivação
¿¿ Mantra
¿¿ Acender a vela no centro simbolizando Jesus em nosso meio
¿¿ Ler textos não violentos da paixão – morte – ressurreição, cada
pessoa que lê acende uma vela na vela grande (Mt 26,26.39.4950.52.53; 27,14.26.46.50.54; Mt 28,9-10.20b)
¿¿ Abençoar simbolizando o envio
¿¿ Proclamar juntos e juntas Os sete princípios da não violência
¿¿ Canto

OS SETE PRINCÍPIOS DA NÃO VIOLÊNCIA
1.
		
2.
3.
4.
		
5.
6.
		
7.
		

A não violência é um estilo de vida para pessoas 		
corajosas
A não violência busca a amizade e a compreensão
A não violência quer vencer a injustiça, não as pessoas
A não violência acredita que o sofrimento pode
educar e transformar
A não violência escolhe o amor, não o ódio
A não violência acredita que o universo seja fundado
na justiça
A não violência acredita que o ser humano é ser em
relação
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