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A vida é vivida através de encontros, desencontros e reencontros. Existem encontros que 
consideramos fortuitos e outros que consideramos intencionais. Encontros de caráter ocasional 
e encontros de frequência regular. Existem encontros que consideramos interessantes e arrebat-
adores e outros que consideramos tediosos e aborrecidos. 

Existem encontros em que somos interesseiros e encontros em que desfrutamos sem mo-
tivações secundárias. Encontros agradáveis e encontros desagradáveis. Na existência humana, 
existiu um primeiro encontro e haverá também um último. 

Existem igualmente momentos em que os nossos sentimentos e as nossas expectativas não 
são correspondidos – chamaríamos a este estado desencontro.

No estado existencial de desencontro, nem sempre os mais jovens alcançam a velhice, nem 
sempre aqueles que praticam hábitos saudáveis vivem mais tempo, nem sempre as boas ações 
do justo são reconhecidas por uma sociedade corrupta e alienada de valores. Os desencontros 
podem colocar em exercício árduo a nossa fé e a nossa forma de ordenar moralmente o mundo.

Inúmeras vezes vemos pessoas queridas trilharem um caminho diferente do nosso. Outras 
vezes, por vários motivos, somos nós que nos afastamos. Por vezes, inesperadamente, o ciclo da 
vida encerra-se. Contudo, em todos os encontros, temos sempre preciosas lições para aprender. 
A despedida faz parte dos ciclos que terminam, para que outros se iniciem. 

Mas, quantas vezes regressamos ao contacto de pessoas, circunstâncias, problemas, de-
safios que pensávamos já estar arrumados numa gaveta do passado ou num ciclo que consid-
erávamos terminado! Esta é a experiência e a surpresa do reencontro. Existem reencontros que 
são extremamente agradáveis e existem outros que poderão ser desagradáveis. Na realidade, o 
encontro mais importante e acessível a um ser humano, é o encontro com o seu Salvador. Muitas 
vezes, a Providência utiliza os encontros, os desencontros e os reencontros desta vida para nos 
levar em humildade aos pés de Jesus. Este encontro traz perdão, poder, paz, estabilidade, trans-
formação e o poder de sermos chamados Seus discípulos. A boa notícia é que Jesus está sempre 
disponível para Se encontrar connosco, mesmo se estivermos a passar por um grave momento 
de desencontro. Esta semana, iremos aprender de que forma o Encontro com Jesus e com a Sua 
doutrina pode fazer a diferença nos nossos encontros, desencontros e reencontros. Permitamos 
que este encontro nos ajude a passarmos de crentes de bancada para discípulos 3D. Discípulos 
que descobrem o poder do relacionamento diário com Jesus, discípulos que desenvolvem rela-
cionamentos para a eternidade e discípulos que se dão à missão. Oro para que exista disponib-
ilidade no teu coração para o encontro transformador que Jesus quer manter contigo, cada dia 
durante a próxima semana. Não percas nenhum dos Encontros. Saudação JA!

Roberto Badenas é Doutor em Teologia pela 
Universidade Andrews (Michigan, EUA), espe-
cialista em Filologia Bíblica, professor de Novo 
Testamento e autor de diversas publicações, 
como Para Além da Lei, Para Conhecer o Mestre 
nas Suas Parabólas, Encontros e Enfrentar a Dor.  
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A presente revista é totalmente baseada nas 
duas obras do Pastor Roberto Badenas: Encontro 
e Para Conhecer o Mestre nas Suas Parábolas.
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O Mestre dedicava particular atenção à 
educação pessoal dos Seus discípulos. 
Ensinava-lhes como resolver os seus 

conflitos, como vencer as suas paixões, como 
alcançar paz interior. Uma das lições mais difí-
ceis da sua formação foi ensinar-lhes a perdoar.

Pedro, um dos discípulos mais prome-
tedores, ante as novas responsabilidades que 
o Mestre lhes estava a confiar, descobriu-se a 
si mesmo, de repente, como um personagem 
importante, digno de respeito especial. Não 
é de estranhar que a lição do perdão a visse 

1.	 ENCONTRO	com o perdão

aplicável, em primeiro lugar, às ofensas que 
os outros poderiam fazer-lhe.

Imaginando, com razão, que o Mestre 
esperava dele uma magnanimidade maior do 
que a habitual entre altos funcionários, apro-
ximou-se um dia de Jesus e perguntou-Lhe, 
ingenuamente:
– Senhor, quantas vezes condescenderei em 
perdoar ao meu irmão que me ofenda? Até sete?

Isso era mais do dobro das três vezes que 
os rabis consideravam tolerável. Ora bem, a 
sua pergunta deixava entrever que, sob a sua 

“Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu 
ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe 
um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, 

ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo 
quanto possuía e que a dívida fosse paga...” (Ver Mateus 18:23-34.)
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aparente generosidade, o discípulo se reserva-
va intacto, juntamente com o direito de per-
doar, o direito de não perdoar.

A Pedro, sete já lhe pareciam muitas ve-
zes. Por isso esperava que o Mestre voltasse a fe-
licitá-lo pelo seu acerto, como noutras ocasiões.

Nós sorrimos com suficiência ante a 
“proez” de Pedro, porque conhecemos o final 
da sua história. Mas quem já perdoou sete ve-
zes a todos os seus devedores que lhe atire a 
primeira pedra!

Perdoar realmente não é nada fácil. 
Acontece que perdoar é a coisa mais difícil 
que alguma vez teremos que fazer. O mais 
humano ante a injúria é que tentemos tirar a 
desforra. Perdoar significa renunciar ao que 
todos consideramos um direito inalienável. E 
isso nunca é fácil.

Quem é que nunca se felicitou, como Pe-
dro, das sete – que digo eu – das três, das duas 
ou da única vez em que perdoámos alguém 
que nos feriu?

Quantas vezes não temos nós mesmos 
regateado o nosso perdão ou o demos contra 
vontade... ou ainda não o concedemos?

Quantas vezes, pelo contrário, ao guar-
darmos o nosso “livro de contas e ofensas”, 
dissemos a nós mesmos: “Uma vez e acabou-
-se. Uma coisa é ser bom e outra ser parvo”?

E não só nos propusemos não perdoar, 
como o conseguimos.

Como a de Pedro, a nossa capacidade de 
perdoar é limitada. A nossa paciência, ou o 
que chamamos a nossa dignidade, tem um teto 
bastante baixo, que nem sempre conseguimos 
levantar até à altura de sete oportunidades.

Na nossa vida, o ressentimento po- 
de ser mais duradouro do que o per- 
dão, o ódio mais forte do que o amor 
e o pecado mais abundante do que 
a graça.

Como Pedro, os únicos candidatos a 
ofensores que conseguimos imaginar são... os 

outros. Pedro esquece que ele continua a ser 
um ofensor em ato e potência; e que o perdão 
que ele resiste em dar aos seus ofensores con-
tinuará a precisar dele toda a sua vida.

O perdão é uma graça incrível que, em-
bora não suprima o dano recebido, nos dá po-
der sobre o passado, permitindo-nos apagá-
-lo, retificá-lo e voltar a começar, conseguindo 
assim que a história dos nossos erros não seja 
inamovível.

O muro do irreversível, do irremediável, 
pode ser derribado com uma breve frase. Ao 
dizer “perdoo-te” não só supero o meu passa-
do – para além do esquecimento – mas trans-
formo o meu presente. Porque o perdão, mais 
do que um enterro, é uma ressurreição capaz 
de dar início a uma nova vida para mim e para 
o beneficiário da minha generosidade e de re-
fazer a nossa história.

Mas Pedro ainda não entende isso. Não 
sabe ainda até que altura moral Deus o convi-
da a crescer.

O Mestre necessita de lhe dar ainda uma 
lição muito difícil de aprender, talvez a mais di-
fícil da sua vida. A lição do perdão sem limites, 
que o canto de um galo lhe gravaria para sempre 
na memória, numa madrugada de sexta-feira.

De momento, o galinho é Pedro, que se 
ergue acima dos seus companheiros, abrindo 
as escassas plumas do seu ego insatisfeito.
– Diz-me, Senhor, o que Te parece perdoar até 
sete vezes?

O Mestre olha para ele, enternecido, an-
tes de responder:
– Não te digo até sete – Pedro sorri inchado, 
imaginando que agora vem o elogio da sua 
generosidade – mas... até setenta vezes sete.

E Pedro, que avalia a graça divina mais 
por baixo do que por cima, tem de atirar para 
o lixo o seu flamante “plano de perdão limita-
do”, com ficheiros e arquivos incluídos!

O Mestre propõe-lhe aprender a perdoar 
setenta vezes sete. Quer dizer, como Deus, 
para além de todos os cálculos.

Todo o Evangelho da Graça faz irrupção, 
de repente, na vida de Pedro. A notícia é in-
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crível: os inumeráveis erros humanos jamais 
decidirão por si só os limites da infinita mise-
ricórdia divina.

Mas tão diretamente como introduziu o 
Reino de Deus na vida de Pedro, o Mestre quer 
introduzir Pedro na vida do Reino.
– Querido Pedro, acabaram-se para ti, nas 
tuas relações com Deus e com os teus irmãos, 
as contas e os descontos. Abandona as tuas 
mesquinhas maneiras de julgar, pesar e me-
dir. Deixa-te de cálculos infinitesimais e de 
saldos raquíticos. Entraste na órbita dos gran-
des números. Agora deves aprender a mover-
-te para além da esfera do razoável. Escuta o 
que espero de ti:

“Por isso, o reino dos céus é semelhante 
a um rei que resolveu ajustar contas com os 
seus servos.

“E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe 
um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo 
ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor 
que fosse vendido ele, a mulher, os filhos 
e tudo quanto possuía e que a dívida fosse 
paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, 
rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. 
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, 
mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. 
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um 
dos seus conservos que lhe devia cem dená-
rios; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Pa-
ga-me o que me deves. Então, o seu conservo, 
caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente 
comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis; 
antes, indo-se, o lançou na prisão, até que sal-
dasse a dívida. Vendo os seus companheiros o 
que se havia passado, entristeceram-se muito 
e foram relatar ao seu senhor tudo o que acon-
tecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe 
disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívi-
da toda porque me suplicaste; não devias tu, 
igualmente, compadecer-te do teu conservo, 
como também eu me compadeci de ti? E, in-
dignando-se, o seu senhor o entregou aos ver-
dugos, até que lhe pagasse toda a dívida.” 

Assim pode tratar Deus aqueles que se 
negam a perdoar de coração aos seus irmãos.

Seguindo a tradição bíblica, Jesus usa-
va histórias para mudar as pessoas. Como os 
grandes mestres do Seu povo, o Mestre, exce-
lente narrador, conhecia o Seu público e sabia 
que histórias contar-lhes para os fazer refletir. 
Sabia por experiência que quando alguém 
conta a história conveniente à pessoa apro-
priada, no momento oportuno, pode chegar a 
transformar a sua existência.

E o Mestre queria mudar a vida de Pedro.
– A tua situação, amigo Pedro, parece-se 

com a do funcionário que devia dez mil talen-
tos. No livro das tuas contas com Deus, na folha 
do “deve”, aparece à frente do teu nome uma 
cifra astronómica, que quase não cabe na pági-
na. “Na realidade, a cifra não só já é espantosa 
mas, ainda por cima, aumenta constantemente 
a uma velocidade vertiginosa. Olha-te no espe-
lho desse funcionário, porque esse és tu.

Ao lado dessa dívida fabulosa, o teu “se- 
te”, Pedro, é ridículo, francamente grotesco...

Ao chegar a este ponto do relato, esta 
parábola converte-se também no espelho da 
nossa história. Todos guardamos, nalgum 
lugar da consciência, uma dívida impagável. 
Um erro cometido cujo dano irreparável não 
podemos negar. Uma ingratidão, cruel ou es-
túpida, ante a qual o nosso arrependimento 
nos parece tão sincero como inútil para apa-
gar o mal feito. Uma ofensa impossível de re-
tificar. Uma ocasião perdida de fazer um gesto 
nobre, que nunca mais se voltará a apresen-
tar. Uma recordação que nos martiriza e nos 
culpabiliza sem remédio. Dívidas impagáveis, 
cujas cifras vermelhas não deixam de se acu-
mular no implacável estado de contas do qua-
dro digital dos nossos remorsos.



7

O que não daríamos nós também para 
poder pagar tudo! A parábola dá aqui um sal-
to incrível.

“E o senhor daquele servo, compade-
cendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe 
a dívida.”

Aqui tocamos não só o fundo desta his-
tória, mas também o fundo sem fundo da 
turbulenta história dos seres humanos. Se 
Deus tomasse em conta todos os estragos que 
fazemos, todas as nossas dívidas, todo o mal 
realizado, todo o sofrimento causado, quem 
poderia pagar? A grande notícia do Evangelho 
é que, para Deus, não existem dívidas impa-
gáveis. O que existe entre os seres humanos 
e Deus é uma longa história de orgulho e tre-
menda ignorância.

Porque a nossa dívida foi totalmente can-
celada. Não ficou nada por pagar. A única cifra 
que ainda continua no fundo da página é um 
precioso zero. A amnistia é total. Não importa 
a falta, o delito ou a culpa. Alguém pagou por 
todos. Alguém, por solidariedade para connos-
co, “...tomou sobre si as nossas enfermidades 
e as nossas dores levou sobre si; e nós o repu-
távamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e 
moído pelas nossas iniquidades; o castigo que 
nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pi-
saduras fomos sarados. Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas; cada um se desvia-
va pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair so-
bre ele a iniquidade de nós todos”.

Uma notícia dessas não é para saltar de 
alegria e gritar de agradecimento? Porque é 
que nos custa tanto aceitar que a graça é gra-
tuita? Porque é que as nossas histórias não 
terminam aqui?

A segunda parte da parábola apresenta a 
prova do verdadeiro perdão, quer dizer, do per-
dão que responde a um sincero arrependimen-
to. Aceitar ser perdoado implica também acei-
tar perdoar. Quer dizer, fazer uso, nós mesmos, 
da mais bela prerrogativa divina, que consiste 
em ter em conta o valor absoluto da pessoa aci-
ma do valor relativo dos seus atos.

Perdoar custa. O Deus que perdoa 
não é um velhinho bonacheirão ou 
um psicólogo paternalista, a quem 
não importa o que façamos, desde 
que nos livremos dos nossos com-
plexos de culpa. Não. O Deus da 
graça é tão sensível como o Deus da 
justiça. Porque não há “graça ba-
rata”. Perdoar custa sempre. A Ele 
custou-Lhe a vida do Seu Filho. É 
normal que a nós também nos cus-
te perdoar... Na realidade, só Deus 
sabe perdoar completamente.

Ora bem, se perdoar custa, ao ser huma-
no ainda custa mais aceitar o perdão. A posição 
do que perdoa é nobre e honrosa, enquanto ao 
perdoado a sua lhe parece penosa e humilhan-
te, até ao ponto de, em alguns casos, chegar a 
provocar rancor contra o seu perdoador... Há 
perdões tão altivos, tão exasperantes, que os 
perdoados não os podem perdoar nunca!

Quem perdoa precisa de exercer um tato 
e uma humildade absolutos, além de uma to-
tal autenticidade, para não ferir mais do que a 
conta o ofensor perdoado.

Somos tão complicados que, ao perdoar 
a alguém, quase haveria que dizer-lhe: “Pre-
ciso de estar em paz contigo e comigo. Pelo 
que mais amas, faz o favor de aceitar o meu 
perdão. Perdoa que te perdoe tão torpemen-
te. E esqueçamos tudo isto o quanto antes, 
para que possamos desfrutar, de agora em 
diante, da alegria incomparável de nos ter-
mos reconciliado.”

Se estamos dispostos a receber o perdão, 
deveríamos também estar dispostos a dá-lo. O 
indicativo do que Deus nos deu é naturalmen-
te acompanhado do imperativo do que Ele es-
pera que nós também queiramos dar.

O devedor ingrato irrita-nos – como irri-
tou os seus colegas – precisamente pela sua 
ingratidão. Foi perdoado, mas nega-se a per-
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doar. Apesar da graça recebida, obstina-se em 
viver na esfera da lei:
– “Paga-me o que me deves” – exige ao seu 
companheiro.

Quando o ser humano se nega a avançar 
na corda bamba da graça, dá-se, de repente, a 
queda.

Já que este funcionário se obstina em 
agarrar-se à lei, o rei aplica-lhe a lei, e recla-
ma, por seu turno, a sua velha dívida.

A aceitação da graça, quando é sincera, 
leva naturalmente à gratidão. Como posso 
estender a minha mão pecadora para receber 
o perdão da mão ferida de Cristo e com a ou-
tra tentar sufocar o meu vizinho? Quem tem 
consciência da enorme fatura que Deus lhe 

anulou, quem já sentiu deveras sobre os seus 
ombros os dez mil talentos da sua dívida, é in-
capaz de exigir a um pobre companheiro de 
fadigas cem ridículos denários.

Aceitar o perdão é comprometer-se a 
assumir a sua dinâmica: quer dizer, querer 
perdoar.

Mas ninguém pode dar o que não tem. Só 
quem experimentou realmente o que significa 
ser perdoado é capaz de perdoar verdadeira-
mente os outros. Só quem se sabe compreen-
dido é capaz de compreender. Só quem se 
sentiu realmente aceite é capaz de aceitar. Só 
quem se sabe amado pode amar plenamente.

Isso o Mestre explicou-o muito bem, 
noutro dia, na casa do fariseu Simão.

Convidado para um banquete, Jesus vê-
-Se de repente abordado por uma mulher de 
reputação duvidosa, que se põe a molhar com 
lágrimas os Seus pés, a ungi-los com perfume 
e a secá-los com os seus cabelos. Simão, es-
candalizado por Jesus permitir tais intimida-
des a essa mulherzinha, está a pontos de fazer 

comentários sarcásticos com os seus vizinhos 
de mesa. O Mestre, à laia de resposta, conta-
-lhe a seguinte mini-parábola:

“Um credor tinha dois devedores. Um de-
via-lhe quinhentos denários, e o outro cinquen-
ta. E não tendo eles com que pagar, perdoou aos 
dois. Diz, pois, qual deles o amará mais?”
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a) O Miguel magoou profundamente o 
Bernardo, pedindo-lhe perdão mais tarde. 
O Bernardo disse-lhe: “perdoo mas não 
esqueço.” O que é que significa esta ex-
pressão? Estará correta?

Com esta breve parábola, Jesus solicita 
a opinião de Simão sobre uma situação apa-
rentemente hipotética, mas fácil de transferir 
para a sua própria existência. Para conseguir 
o efeito desejado, o Mestre apresenta a Sua 
parábola a um tempo suficientemente longe 
da situação de Simão para que este expresse 
as suas convicções sem nenhum preconceito, 
e suficientemente perto do seu caso pessoal 
para permitir-lhe, em seguida, estabelecer 
uma comparação que se imponha por si mes-
ma. A resposta de Simão dará a Jesus a oportu-
nidade de dirigir o impacto da parábola sobre 
o seu próprio comportamento, fazendo com 
que se reconheça como um devedor perdoado.

A luta do ser humano contra a in-
justiça, ou contra as suas próprias 
fraquezas, era para o Mestre objeto 
inesgotável de compaixão e de estí-
mulo. Ele sabia que a sociedade per-
doa com dificuldade certas faltas, e 
que, nalguns casos, é quase impos-
sível remendar uma reputação. Mas 
sabia também que a mulher do per-
fume tinha rompido completamente 
com o seu passado. Quebrar o seu 
precioso frasco de alabastro era 
proclamar que este não se poderia 
encher para mais ninguém.

Como o perfume não se derrama sem 
espalhar ao seu redor a sua fragrância, o 
amor também não se pode derramar sobre 
ninguém sem que os seus eflúvios cheguem 
a quem o prodiga.

Quando a graça divina transforma a nos-
sa vida, isso nota-se, porque, ao mesmo tem-
po, nos converte em canais dessa graça, que, 
sem cessar, se renova, cresce e transborda.

O final destas parábolas de devedores re-
corda-nos de que, se não deixarmos de ver o 
próximo dentro de uns limites que não quere-
mos reavaliar – dívida de cem moedas, perdão 
até sete vezes –, Deus acabará por revisar os 
registos das nossas contas, e até por suspen-
der o perdão a que tão pouco valor demos. 
Porque diz que nos aplicará a tarifa de perdão 
com que nós tenhamos perdoado... 

Ao dizer “perdoo-te”, Deus põe-nos cara a 
cara com os nossos devedores e diz-nos: “Ago-
ra perdoa-lhes tu também a eles.” Ora bem: se 
o perdão de Deus é a nossa última esperança, 
a nossa absoluta fonte de paz; se a nossa re-
conciliação com Deus nos reconcilia connosco 
mesmos e com os nossos semelhantes, liber-
tando-nos não só da amargura das ofensas 
passadas mas também do nosso presente orgu-
lho, e de muitos sofrimentos futuros; se quere-
mos libertar-nos do lastro do rancor ou da cul-
pa; se queremos saltar deveras para um nível 
superior na nossa vida espiritual, o perdão não 
é uma opção, mas sim uma necessidade vital. 
Na realidade, é um verdadeiro trampolim.

?
b) Existe um ditado nos meios cristãos 
que afirma genericamente que o Cristão é 
bom mas não é um bom bom. Neste senti-
do, existem limites para o perdão?

c) Partilha uma experiência em que 
tenhas pedido ou concedido perdão, e 
quais foram os resultados.

Para	Refletires	
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2.	ENCONTRO	de noite

A fraca claridade da Lua iluminava ain-
da as ruas desertas. Envolto na sua 
capa, ele caminhava com cautela para 

evitar cruzar-se com alguém. A vida na gran-
de cidade tinha-lhe ensinado a desconfiar 
das sombras. No entanto, preferia o risco da 
obscuridade a que alguém descobrisse com 
Quem ia encontrar-se naquela noite. Apenas 
a sua impaciência era mais forte do que os 
seus temores.

O comportamento de um estranho Fo-
rasteiro durante as festas da Páscoa tinha-lhe 
causado uma tremenda impressão. Precisava 
imperiosamente de indagar Quem era Aquele 
desconhecido que Se atrevera a expulsar os 
mercadores do Templo com tanta valentia. 
Na sua investigação espiritual, tinha ouvido 
muitos mestres, mas nunca ouvira ninguém 
como Jesus.

Fascinava-o e desconcertava-o o Seu 
estilo peculiar. Não se percebia na Sua men-
sagem nenhum sinal distintivo de qualquer 
seita, nem os vestígios de algum partido. 
Nunca conhecera ninguém com uma perso-
nalidade tão independente, nem tão convin-
cente. Quando expunha um tema, até os mais 
complexos pareciam fáceis. De onde tiraria 

recursos tão profundos e ao mesmo tempo tão 
simples? Como profissional, estava intrigado 
com o segredo da Sua técnica.

Aquilo que o atraía ainda mais era o Seu 
magnetismo espiritual. Comparados com Ele, 
todos os guias religiosos que conhecia, in-
cluindo-se a si mesmo, pareciam superficiais, 
incompetentes, ocos.

Como brilhante aluno das escolas rabí-
nicas, Nicodemos tinha passado muito tempo 
a preparar-se para ser doutor da Lei. Chegado 
agora ao topo dentro do poderoso grupo dos 
Fariseus, reconhecido pelo seu domínio das 
Escrituras, membro do Grande Conselho e 
contado entre os chefes da nação, dificilmente 
podia aspirar a subir mais alto.

A sua posição, contudo, não lhe dava a 
satisfação esperada. A sua situação e a do seu 
povo provocavam-lhe um insuportável mal-
-estar. Considerava-se um intelectual aberto. 
Até o próprio nome que usava – “A Vitória 
para o Povo” – revelava as suas inquietações 
e o cariz da sua formação. Ora bem, havia na 
sua vida alguma coisa que não conseguia ver 
com clareza. Parecia faltar-lhe uma dimensão. 
Não podia falar abertamente dos seus senti-
mentos com ninguém.
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Descontente com a trajetória dos dirigen-
tes de Israel, sentia em Jesus a determinação 
do reformador de que o país necessitava.

Aquele Homem parecia ter aquilo 
que procurava para se realizar ple-
namente, como líder e como pes-
soa. Precisava de saber mais sobre 
Ele. Queria averiguar Quem era e a 
que Se propunha.

Contudo, aproximar-se de Jesus era mui-
to comprometedor. Fazendo-o, arriscava a sua 
reputação. Alguns dos seus amigos também 
admiravam a atividade do Galileu, mas tão-
-pouco se atreviam a dizê-lo. O novo mestre 
não tinha agradado às altas esferas do poder. 
Seria melhor, de momento, não se deixar ver 
na Sua companhia.

Para evitar que a consulta parecesse de-
masiado pessoal, fá-la-ia em nome do grupo 
que partilhava das suas ideias.

Chegado ao lugar do encontro, todas as 
apreensões se lhe esfumam, sentindo-se num 
ambiente de absoluta confiança. O Carpintei-
ro de Nazaré tem, além e acima do doutorado 
oficial, uma capacidade superior que leva Ni-
codemos a saudá-l’O com o título de Rabi e a 
apresentar-se diante d’Ele como quem consul-
ta um professor.

A essência daquela conversação, sem 
dúvida bastante densa, ocupa no Evangelho 
de João apenas uma página. Por trás do que o 
texto transmite e do que os personagens dizem, 
podemos descobrir, entre as linhas, o que não 
está escrito mas gostaríamos de saber...

Nicodemos não sabe como começar. A 
atitude de Jesus contra o mercado do Templo 
não é a de um agitador. Nenhum político se 
teria atrevido a tanto. A Sua atitude é a de um 
enviado de Deus. Mas, em que qualidade?
– Mestre, sabemos que vens de Deus, pois 
ninguém poderia fazer o que Tu fazes, se 
Deus não estivesse com ele de um modo mui-
to especial.

Se Jesus tivesse sido o fundador de uma 
nova escola, ter-se-ia sentido lisonjeado com a 
homenagem que Lhe tributava uma das princi-
pais personalidades de Jerusalém, e, sem dúvi-
da, ter-Se-ia esforçado por ganhar um seguidor 
tão ilustre. Mas Jesus estava mais interessado 
em despertar consciências do que em ganhar 
adeptos. Já que Nicodemos se apresenta como 
discípulo, Jesus vai agir como mestre. A Sua 
primeira lição não será aquela que o aluno 
pede, mas aquela de que necessita.

Nicodemos veio procurar Jesus, porque 
espera a vinda do Messias, e com ela a reforma 
que faça Israel dominar sobre o resto do mun-
do. Crê que o nascimento da nova ordem é um 
a responsabilidade humana e quer saber como 
apressar a sua chegada. Jesus, indo ao encontro 
das suas ideias, diz-lhe sem mais preâmbulos:
– Se queres realmente ver o Reino de Deus, 
tens de nascer de novo. Para que o teu mundo 
mude, tens de começar tu a mudar.

Nicodemos fica desconcertado. Não com-
preende o que Jesus quer dizer-lhe. Que é preci-
so mudar muitas coisas para que o mundo seja 
melhor está claro. Precisamente o que ele quer 
é uma grande mudança. Mas não vê nenhuma 
relação entre a desejada renovação e uma mo-
dificação da sua própria maneira de ser. Voltar 
ao princípio, nascer outra vez, nascer de Cima? 
O que quer dizer o misterioso mestre?

A ideia de renascer choca-o. Uma trans-
formação absoluta, radical, da sua parte, pa-
rece-lhe não só impossível como também des-
necessária. Deste Nicodemos honrado, since-
ro, religioso, não se aproveitará nada?

Seria acaso possível romper totalmente 
com o passado e começar outro caminho, com 
melhores hipóteses? Poderia ele vir a ser outra 
pessoa, com outros ideais, outros objetivos, 
muito superiores aos que já tinha?

Se bem entende Jesus, terá de pôr em 
causa os próprios critérios que considera mais 
seguros e intocáveis: as suas convicções re-
ligiosas. Quererá isso dizer que a prática tão 
fiel e rigorosa da sua religião não basta para o 
fazer entrar no “Reino de Deus”?
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Como Fariseu, pensa que o Homem pode 
salvar-se pelo seu próprio esforço, mediante 
o cumprimento das leis divinas. Afirmar que 
não se acha em condições de entrar no Reino 
de Deus, quando julgava já lá se encontrar; 
que necessita de uma existência completa-
mente nova e não de novas práticas de per-
feição; enfim, que se encontra num estado 
espiritual embrionário, quando imaginava 
ter alcançado já uma respeitável maturidade, 
não será exagero?

Nicodemos não entende a proposta de 
Jesus. Parece-lhe utópica. Cada um é produto 
do seu passado, de um ambiente familiar e 
social, de circunstâncias e vivências únicas e 
que não podem repetir-se, que o condicionam 
em grande medida. Ninguém pode prescindir 
da sua história e pretender realizar-se rom-
pendo com tudo e começando do zero.

Mas Jesus insiste. Nem a melhor he-
rança hereditária nem a melhor edu-
cação religiosa garantem a entrada 
nessa esfera da realidade chamada 
“Reino de Deus”. Porque se trata, 
simplesmente, de consentir que Deus 
reine plenamente em nós. E estamos 
tão longe de o consentir que chegar lá 
equivale realmente a nascer de novo.

Nascer de Cima é começar a viver plena-
mente. Como seres humanos, estamos marca-
dos pela finidade e não nascemos totalmente 
vivos. Desde que começamos a viver, somos 
portadores de um germe de morte. Nascer de 
Cima é conseguir a plenitude humana recu-
perando a dimensão espiritual que tínhamos 
perdido. É libertarmo-nos da espessa casca 
que nos envolve e que nos faz acreditar que 
este mundo que nos rodeia é a única realida-
de. É abrir os olhos para a luz de outra exis-
tência, mais verdadeira. É descobrir que, li-
gando-nos a Deus, até as limitações da nossa 
vida podem ser ultrapassadas.

O bom senso de Nicodemos vacila diante 
do que começa a intuir, mas custa-lhe admitir 
a sua desorientação e abandonar os seus pon-
tos de vista. O esclarecimento que pede soa 
entre ingénuo e irónico:
– Como pode alguém nascer sendo já velho?

Era ele porventura velho? Ou considera-
va que, mesmo não o sendo, era demasiado 
tarde para recomeçar?

No entanto, as suas objeções não reve-
lam necessariamente rudeza nem má vonta-
de. São próprias de alguém que, sentindo-se 
envolvido, quer ir até ao fundo da questão. A 
sua formação e a sua inércia obrigam-no a, 
antes de abandonar as suas posições, verifi-
car a solidez de um terreno em que não lhe é 
fácil penetrar.

Nicodemos não consegue compreender, 
a partir dos seus pontos de referência huma-
nos, como Deus pode mudar o Homem, res-
peitando a sua liberdade. A lição noturna de 
Jesus vai mostrar-lhe que a ideia de nascer ou-
tra vez é menos absurda do que a de procurar 
salvar-se pelas suas próprias forças. Que te-
mos infinitamente mais garantias de êxito, se, 
em lugar de construir a nossa vida a partir dos 
nossos ideais e recursos humanos, o fizermos 
a partir do ideal e com a força de “Cima”. Por-
que Deus não exige aquilo que é impossível, 
mas propõe apenas o inimaginável.

O novo nascimento não é alguma coisa 
que se nos pede, mas alguma coisa que nos 
é oferecida, porque ninguém pode dar nasci-
mento a si mesmo. Para nascer depende-se 
sempre de outros. A experiência do novo nas-
cimento parece-se com o parto físico até no 
facto de que raras vezes costuma acontecer 
sem dor. Na realidade, não existe nenhum ver-
dadeiro self-made man. O Homem é incapaz 
de se reconstruir sem ajuda exterior. Para ini-
ciar uma vida nova, torna-se imprescindível 
que cada ser humano antes tome consciência 
da sua necessidade de ajuda.

Perante a perplexidade de Nicodemos, 
Jesus repete o mesmo por outras palavras: tra-
ta-se de “nascer da água e do Espírito”. Para 
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um doutor na Sagrada Escritura, a menção 
destes elementos primordiais (em hebraico a 
mesma palavra designa o ar, o vento, o sopro 
vital e o espírito) era uma alusão clara aos 
princípios da Criação. O novo nascimento é 
uma nova Criação. Dito de outra maneira, não 
se trata de um ato humano, mas de uma inter-
venção divina.

Jesus explica que há no Homem dois 
níveis de existência, um carnal e outro espiri-
tual. Cada um transmite a vida que possui. A 
carne transmite a débil condição humana; o 
espírito, a força de Deus.

As aspirações humanas costumam 
quedar-se, ainda que da melhor von-
tade, pelo nível do bem-estar econó-
mico, pela satisfação familiar e pelo 
prestígio pessoal. Neste nível, o Ho-
mem nunca conseguirá levar a cabo 
o projeto total que Deus tem para 
ele, nem vencerá a fraqueza inata 
da sua natureza: “O que é nascido 
da carne, é carne, e o que é nascido 

do Espírito é espírito.” O Homem só 
pode vencer a sua impotência espiri-
tual com o poder divino.

O novo nascimento supõe a entrada 
numa nova realidade cujo centro não está 
no Homem. Passar de uma vida dependente, 
restrita e limitada àquilo que é humano, para 
uma vida própria, livre e aberta a todas as pos-
sibilidades do ser. Passar de uma existência 
antropocêntrica (centrada no Homem) a uma 
existência teocêntrica (centrada em Deus). 
Passar de uma realidade condenada à morte 
para uma realidade voltada para a vida.

Surpreendido pela linguagem de Jesus, 
Nicodemos pergunta a si mesmo como será 
possível essa mudança. Com um leve assumo 
de ironia, Jesus ajuda-o a entrever que é pre-
ciso procurar a noção da vida nova fora dos 
limites da sua própria formação religiosa:
– Tu és professor de Teologia e não o sabes?

Nicodemos sabia muito. A religião era a 
sua especialidade. Movia-se num mundo de 
argumentações teológicas, em que era um 
notável erudito. Ignorava, porém, aparente-
mente, uma coisa bem elementar. Não tinha 
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aprendido ainda que a vida espiritual não de-
pende dos nossos conhecimentos sobre Deus, 
mas da nossa relação concreta com Ele.
– Não te cause estranheza – prossegue Jesus – 
que insista em falar-te de voltar a nascer sem 
esperar que consigas entender-Me. O Espírito 
é como o vento; os seus efeitos notam-se sem 
que seja necessário compreender os mecanis-
mos do seu funcionamento.

Renascendo espiritualmente, homens 
violentos convertem-se em defensores da paz. 
Seres bloqueados pelo ódio são capazes de 
perdoar. Egoístas profundos entregam-se aos 
mais generosos empreendimentos... Não tem 
importância não conseguir explicar o proces-
so de regeneração. O que interessa é que ele se 
produza. E, para isso, a única coisa imprescin-
dível – se bem que não suficiente – é o consen-
timento da nossa vontade. O resto vem com a 
poderosa energia da graça. Não se pode saber 
exatamente como surge. Num dado momento, 
irrompe na nossa vida e transforma-a. O novo 
nascimento não se explica; experimenta-se. E 
não uma única vez, mas todos os dias.

Nicodemos descobre, por fim, o limita-
do alcance dos seus conhecimentos. Tentou 
compreender a partir dos seus pontos de refe-
rência, mas a criatividade divina não se pode 
encerrar em nenhum credo. A falha, no entan-
to, não reside nas suas fontes, mas na sua in-
terpretação, já que todo o Antigo Testamento 
é uma contínua lição da incrível iniciativa do 
amor divino. Contudo, assim como o materia-

lista tem dificuldade em conceber realidades 
diferentes das materiais, o legalista tem difi-
culdade em entender que exista algum tipo de 
relação com Deus diferente do cumprimento 
de determinadas normas. Nicodemos conti-
nua perplexo.

No resto do diálogo, o Fariseu mantém 
uma atitude defensiva e limita-se a fazer per-
guntas que manifestam a sua confusão.
– Como pode ser isso?

Estas são as últimas palavras registadas da 
sua conversação daquela noite. A partir de en-
tão, Nicodemos remete-se ao silêncio e escuta, 
sem interromper, um singular Confidente que 
reparte com ele a firmeza das suas convicções.
– Nós dizemos o que sabemos.

Nicodemos baseia-se em tradições e teo-
rias. Jesus sabe por experiência. O Fariseu co-
nhece a letra. Jesus vive o espírito. O doutor 
procura ainda a luz que já está a ser propaga-
da por alguns simples aldeãos da Galileia.

Essa luz transcende todos os seus es-
quemas, começando pelas suas expectativas 
messiânicas. Ele espera um Messias que reine 
sobre Israel. Deus, porém, previu que reinasse 
sobre toda a Humanidade. O Seu Enviado será 
Rei de todos os que queiram nascer para a vida 
sem fim, no Reino do amor sem fronteiras.
– Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, 
que deu o Seu Filho.

Se Deus ama sem barreiras e deseja 
a felicidade sem medida, o Seu ob-
jetivo ao enviar o Messias não pode 
ser o juízo, como esperava o grupo 
de Nicodemos. O juízo será a última 
consequência da liberdade huma-
na. A missão do Filho é conduzir à 
vida. Agora e sempre. Não destruir 
alguns e salvar outros, mas trazer 
esperança para todos.

Ele não quer súbditos forçados, o Seu 
Reino não se imporá pelo poder da força, mas 
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pela persuasão do amor. O Homem, ferido de 
morte no fundo transcendente do seu ser, terá 
acesso à nova vida como quem é curado de 
uma ferida mortal.
– Como Moisés ergueu a serpente no deserto, o 
Filho do Homem tem de ser erguido, para que 
todos os que crerem n’Ele tenham a vida eterna.

Jesus responde finalmente à grande per-
gunta que Nicodemos não chega a formular:
– O que fazer para conseguir essa vida? Como 
nascer outra vez?

Afastando-se de Deus, única Fonte de 
Vida, os seres humanos condenaram-se à 
morte. A nossa única possibilidade de sobre-
viver é ligar a nossa finidade com a eternida-
de. O nosso destino depende da aceitação ou 
da recusa. Acender a luz da vida ou cair para 
as trevas do nada. Em certos partos ameaça-
dos pela morte, a única opção é uma interven-
ção cirúrgica. Do mesmo modo, só poderemos 
ver a luz mediante a intervenção do Cirurgião 
Celestial. A solução é radical, mas a nossa sal-
vação está em aceitá-la.
– Quem pratica a verdade vem para a luz...

É com estas palavras de esperança a res-
soarem nos seus ouvidos que Nicodemos se 
vai embora. O inquieto intelectual encontrou 
muito mais do que um mestre. No entanto, 
embora vá marcado para sempre pela Sua 
mensagem desconcertante, levar-lhe-á muito 
tempo a reagir ao Seu convite. Há nascimen-
tos espirituais muito rápidos, e gestações in-
crivelmente demoradas.

Nicodemos é o discípulo da noite, o se-
guidor das sombras. O que queria ser mas 
não parecer. O que duvida, não por falta de 
convicção, mas por falta de coragem. O ho-
mem do “que dirão” e da cautela. Que admi-
ra, mas não se atreve a pronunciar-se, cor-
rendo até ao fim o risco de não sair do grupo 
dos mornos, a quem, segundo a metáfora 
bíblica, Deus vomita da Sua boca. O que de-
seja mudar, mas não chega a partir a casca 
fossilizada do seu eu.

Tendo podido ser, desde aquela noite, 
um homem novo ao serviço do Evangelho, 

continuará ao serviço da velha lei, com o sim-
ples jurista.

Só três anos depois, quando o alto clero 
resolver acabar de uma vez com o revolucio-
nário pregador, Nicodemos se atreverá, por 
fim, a arriscar-se a defendê-l’O.

Assim, quando esse seguidor da última 
hora se decidir a tomar publicamente posição 
por Jesus, Este já terá sido executado.

Abrindo caminho entre as sombras, no 
horizonte indeciso da sua vida, a luz recebi-
da na sua entrevista secreta iluminará a Cruz 
do Calvário e recordará a enigmática referên-
cia ao madeiro, erguido entre a Terra e o Céu 
para a salvação dos homens. Movido por essa 
inspiração, pronunciar-se-á pelo Crucificado, 
quando os Seus próprios discípulos fugirem, 
aterrorizados e incrédulos. Desafiando os 
chefes e colegas a quem sempre temeu, pedir-
-lhes-á para cuidar do corpo de Jesus e, como 
última homenagem Àquele a Quem seguiu 
unicamente de longe, cobrirá de perfumes as 
feridas que a sua própria cobardia também 
contribuiu para abrir... Paradoxalmente, só 
então começará a renascer para essa nova 
realidade em que lhe fora tão difícil acreditar.

?
a) Nicodemos teve vergonha de se en-
contrar com Jesus às claras. Por que 
razão, por vezes, temos vergonha de 
nos assumirmos como Cristãos em de-
terminados ambientes?

b) Os Fariseus falavam em práticas de 
perfeição para ascender ao Reino dos 
Céus. O que é a perfeição apresentada 
por Jesus?

c) À luz do trabalho do Espírito, como 
é que sabemos que estamos a tentar 
moldar ou mudar as pessoas com que 
nos relacionamos? Será correto tentar 
moldá-las?

Para	Refletires	
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3.	ENCONTRO	na praia

Rajadas de vento e de chuva grossa açoi-
tavam os flancos da falésia. As vagas 
batiam com fragor contra as rochas. À 

luz dos relâmpagos, os túmulos escavados à 
beira do precipício entreabriam as suas bocas 
negras como máscaras sinistras.

O homem estremeceu de frio. Conseguira 
partir as correntes, mas estava ferido. Naquela 
caverna que lhe servia de refúgio sentiu, como 
nunca, a dor da sua solidão.

Porque se encontrava ali? Sabê-lo-ia, por 
acaso? Ali o tinham abandonado os azares da 
sua turbulenta história, como a ressaca abando-
na sobre a praia os despojos de um naufrágio.

As recordações do seu curto – ou longo? 
– percurso, desde a sua primeira queda, até 
este amargo desfecho fervilhavam-lhe verti-
ginosamente na memória, ameaçando fazê-la 
estoirar. Agora só compreendia claramente 
uma coisa: que não era dono de si mesmo, que 
tinha sido apanhado numa armadilha mortal. 
Já não era o desespero, nem a loucura, mas 
alguma coisa ainda pior... Estava possesso. 
Endemoninhado.

Até os seus familiares o tinham 
abandonado. Dominados pelo me- 
do, tinham-no levado da cidade e 
acorrentado naquele inferno de ce-
mitério. Não para protegê-lo, mas 
para se protegerem dele, tinham-
-no condenado àquela vida, àquela 
morte, para sempre.

O fragor da tempestade fazia-o tremer. 
Pressentia que a sua tempestade interior, mui-
to mais do que a outra, o podia destruir.

Desde que ouvira dizer que um tal Jesus, 
a Quem chamavam “o Cristo”, mudava as pes-
soas – curava os doentes, limpava os leprosos, 
dava vista aos cegos e até libertava os posses-
sos –, uma ideia tremeluzia continuamente no 
fundo da sua alma como o ténue clarão de um 
relâmpago distante:
– Quero sair daqui! Quero ser livre!...

Alguma coisa interrompe, subitamente, 
as suas recordações. Parara de chover. O vento 
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cessara. As nuvens vão-se afastando. Sobre o 
lago, agora calmo, refletem-se, com um brilho 
de prata, os últimos raios da Lua. Ao longe re-
corta-se a silhueta de um barco que se apro-
xima. O Gadareno sente-se invadido por uma 
indefinível ânsia de paz.

O grito convulso de um companheiro de 
infortúnio rasga o silêncio dos seus sonhos e 
fá-lo regressar à sua própria realidade.

– É assim que eu sou, como ele. Um fran-
galho humano, que já não inspira dó, apenas 
repugnância e medo. 

O seu corpo nu é sacudido por um solu-
ço. As feridas dos pulsos torturam-no. Uma 
caveira de olhos vazios parece rir-se dele com 
a sua gargalhada de morte. O Gadareno dei-
xa-se abater no seu desespero: aquele desgra-
çado é o seu espelho, aquela fossa comum é o 
seu mundo. E a caveira... o seu destino.

Amanhece mais um dia sobre a sua ago-
nia. Mas aquele barco que se aproxima exerce 
sobre o seu esgotado cérebro um misterioso 
fascínio. E, sem saber como, vai descendo, ao 
seu encontro, até à praia.

O barco encalha. Um Homem ainda jo-
vem, que não para de o fixar, sorri-lhe, salta 
para a margem, seguido de longe por uns ra-
pazes assustados, e dirige-Se para ele.

O coração tem um sobressalto. Aquele 
Homem pode ser Jesus. Reunindo as suas úl-
timas forças, num impulso espontâneo, cujo 
sentido apenas intui, corre para Ele pela areia 
e lança-se a os Seus pés.

Ouve avisos de alerta e um rumor de 
passos vigorosos que se afastam, seguidos de 
um silêncio expectante. O Gadareno não se 
atreve a levantar os olhos do solo, temendo 
ter afugentado o Visitante e perdido a sua 
oportunidade.

Quando se endireita lentamente, cus-
pindo para a areia o desespero e a raiva, o seu 
olhar tropeça no rosto decidido, tisnado pelo 
sol e pelo vento, que o fixa imóvel. É Jesus.

Sem querer, sai-lhe da garganta um grito 
lancinante:
– Que tenho eu Contigo, Jesus, Filho do Al-

tíssimo? Conjuro-Te por Deus, que não me 
atormentes.

Paradoxal comportamento do ser huma-
no que, em situação de desvantagem, reage 
defendendo-se de quem o quer ajudar. O Ga-
dareno insiste:
– Não Te metas comigo. Deixa-me.

Quando o sofrimento se torna insuportá-
vel, quando a dor do desprezo obscurece a men-
te e a pessoa se vê a si mesma como “o louco 
do cemitério”, enfrentar quer o desprezo quer a 
piedade dos outros é sempre uma tortura.

Entretanto, quem já enfrentou a tem-
pestade naquela noite e tantas vezes o pró-
prio Satanás em pessoa, não teme os ende-
moninhados.

O Enviado d’Aquele que criou o Ho-
mem à Sua semelhança não retro-
cede um único passo diante de um 
ser tão afastado da imagem do seu 
Criador. Não só não o teme como o 
humaniza. Ignorando a aura satâ-
nica com que se rodeiam os posses-
sos, trata-o simplesmente como um 
homem que sofre.

Por trás das palavras descontroladas e 
do gesto de repulsa, abafado pela voz que o 
recusa, descobre o grito de socorro. Traduz o 
seu “Deixa-me” por um “Ajuda-me”.
– Como te chamas?

Jesus quer estabelecer uma relação pes-
soal com o doente e procura a amizade dele. 
A Sua voz penetra como um raio de esperança 
na mente desorientada do Gadareno que, va-
gamente, intui estar diante de Quem o pode 
livrar daquela situação. Mas quando os lábios 
daquele homem se abrem para dizer o nome, 
o que lhe sai da boca é um rugido sinistro:
– Chamo-me Legião, porque somos muitos.

Qual a razão desta estranha resposta? 
Naquela sociedade, saber o nome de uma pes-
soa era ter, de certo modo, acesso a ela. Por 



18

isso, nos exorcismos, se acreditava que fosse 
imprescindível mencionar o nome do demó-
nio intruso para poder levar a cabo a sua ex-
pulsão. A recusa do Gadareno em dar os no-
mes particulares dos espíritos que o possuíam 
pode entender-se como uma fanfarronice des-
tinada a impedir o exorcismo, ou como uma 
confissão desesperada da enorme dificuldade 
técnica de o conseguir, sendo praticamen-
te impossível conhecer a identidade de cada 
componente daquela tão arrogante como de-
moníaca companhia.

Por outro lado, naquele tempo, a Pales-
tina estava ocupada pelas legiões romanas. A 
palavra “legião” (precisamente em latim no 
texto original), evocando a submissão a um 
poder estrangeiro cuja esmagadora superiori-
dade o tornava invencível, definia melhor do 
que qualquer outra a situação do Gadareno.

Em qualquer caso, Jesus compreende 
do que aquele homem precisa, ainda que não 
Lho peça. Com voz serena, plena de autorida-
de, ordena à legião:
– Sai deste homem e deixa-o em paz.

Lendo este relato, assombra-me a dife-
rença que há entre o Evangelho e a maneira 
como alguns o têm compreendido. Devido à 
sua formação religiosa, muitos têm deduzido 
que Deus só trata o Homem segundo o respeti-
vo comportamento. Se faz boas ações, dá-lhe o 
prémio; se não, castiga-o. Contudo, Jesus en-

sina que, independentemente da nossa con-
duta, Deus não nos trata como merecemos, 
mas como necessitamos de ser tratados. Daí 
que nem sempre nos dê aquilo que pedimos.

Creio que só comecei a vislumbrar 
Quem é Deus realmente, na Sua re-
lação connosco, quando descobri 
que podia ser definido como Aquele 
que “vivifica os mortos e chama as 
coisas que não são como se já fos-
sem”. Não sei se será possível en-
contrar uma definição mais bela.

Temos tão pouca confiança uns nos ou-
tros, amamo-nos tão pouco e tão mal, que 
definimos, mesmo as pessoas que mais que-
remos, pelas suas falhas e pelo seu passado.
– Hás de ser sempre o mesmo... Ficas sempre 
na tua...

A maneira de agir de Jesus é muito dife-
rente. Abstraindo-Se dos erros do Gadareno, 
não o avalia por aquilo que ele é, mas pelo 
que pode vir a ser por influência do Seu poder. 
Para Ele, o que define o possesso não é o facto 
de estar possesso. Esta é uma circunstância 
que não lhe altera o valor, porque liberto dela 
aquele homem é realmente outro.

O problema dos chamados endemoninha-
dos da Antiguidade torna-se muito complexo. 
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É difícil determinar até que ponto alguns es-
tariam realmente possuídos pelo diabo. Não 
dispondo então de conhecimentos suficientes, 
qualquer sintoma inexplicável, como os da 
epilepsia ou da malária, era classificado como 
“possessão”.

Gadara, terra semi-pagã, era uma região 
de demónios. Jesus tem isso em conta e, em 
vez de dar um curso de Teologia – de demono-
logia ou de antidemonologia – adapta-Se ao 
nível dos Seus interlocutores. Parte das suas 
ideias, ainda que seja para combatê-las. Por-
que para Ele o principal não são as crenças, 
mas as pessoas. O que Lhe interessa não é a 
natureza ou a capacidade de interferência dos 
demónios, mas que os homens se libertem de-
les. E dos seus medos.

Além do mais, do ponto de vista bíblico, 
segundo o qual o mal é sempre “diabólico”, 
pode dizer-se que qualquer pessoa dominada 
por alguma forma de mal está, de certo modo, 
possessa. Por conseguinte, ainda que casos de 
endemoninhados como aquele de que nos ocu-
pamos não se verifiquem vulgarmente na nossa 
sociedade, há que reconhecer que os “posses-
sos” de um tipo ou de outro são mais frequentes 
do que à primeira vista possa parecer.

Hoje é tão fácil ou mais do que naquele 
tempo ser vítima de espíritos tão devastadores 
como a violência, a avareza, a injustiça ou a in-
diferença. E assim por diante, até uma legião. 
Espíritos imundos que nos arrastam para luga-
res solitários, ou concorridos, conforme o caso, 
e que, de uma maneira talvez menos aparato-
sa, ou mais subtil, também nos acorrentam e 
nos arrastam para a beira de outros abismos.

Espíritos malignos que, se no nosso caso 
pessoal não chegam a ser legião, são, sem dú-
vida, mais numerosos do que queríamos que 
fossem. Legiões infernais que estão a levar à 
destruição uma multidão cada vez maior de 
seres atormentados, caídos nas valetas ou 
vagueando à deriva entre os precipícios e os 
cemitérios das nossas modernas Gadaras.

Na realidade, todos sabemos o que é 
estar possuídos pelo mal nalgumas das suas 

formas. Todos temos sentido na nossa carne 
o chicote desse diabólico opressor, sempre à 
espreita, que nos derrota em tantas frentes. 
Talvez num momento de lucidez, entre lutas, 
reincidências e desânimos, entrevejamos um 
clarão de esperança. Mas sempre que Alguém 
Se aproxima da margem da nossa Gadara pes-
soal, sempre que nos encontra como ao Gada-
reno, um pouco despidos, um pouco posses-
sos, meio vítimas meio cúmplices de algum 
tirano, irritados no nosso amor próprio, pro-
jetamos sobre Ele a nossa autorrejeição e, do 
fundo do nosso mal-estar, gritamos também:
– Que tenho eu Contigo? Deixa-me.

Quereríamos ser livres por nós mes-
mos. Por isso somos tão impotentes como o 
Gadareno.

Felizmente, um eterno Intrometido ron-
da as nossas escabrosas costas, segue atento 
as nossas lutas, sofre com o nosso sofrimen-
to; e espera apenas que Lhe peçamos auxílio, 
mesmo que seja de um modo tão desajeitado 
e vacilante como o Gadareno, para correr a 
ajudar-nos.

– Vinde a Mim – diz Ele – todos os 
que estais cansados e oprimidos, e 
Eu vos farei descansar. Ninguém que 
se aproxime de Mim será rejeitado.

Bastou que Jesus aparecesse na vida do 
possesso para se produzir um milagre. A ima-
gem que o relato mostra em seguida é a de um 
homem tranquilo, vestido, sentado aos pés do 
seu novo mestre, escutando as Suas palavras.

Um ser novo, transformado. Porque 
onde Deus está não pode haver opressões. Ele 
aceita-nos como somos, mas importa-Se de 
mais connosco para nos deixar assim. Contra 
o que alguns pensam, não precisamos de ser 
“bons” para que nos conceda a Sua graça. 
Aquilo de que precisamos é aceitar a Sua gra-
ça para vir a sê-lo.

Há em nós enormes possibilidades que 
ignoramos. O temível endemoninhado de Ga-
dara vai transformar-se no primeiro missioná-
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rio cristão de Decápolis. Ninguém pode dizer 
o que viremos a ser dentro de alguns anos ou 
dentro de alguns minutos, porque o poder de 
Deus só tem os limites que nós lhe impomos, 
com a nossa resistência, ou com o que chama-
mos a nossa liberdade, que frequentemente é 
a inércia da nossa escravatura.

Uma grande mudança nunca passa des-
percebida. Nem sequer no Gadareno. O relato 
conta, a propósito disto, um pormenor curio-
so. Na plataforma costeira que dominava a 
praia estava-se a apascentar uma vara de 
porcos. Embora para os Judeus esses animais 
fossem imundos, alguns camponeses apro-
veitavam-se da clientela pagã daquela zona 
para se dedicar ao negócio dos suínos. Como 
é próprio do diabo fazer mal, para conseguir 
com que a libertação do preso redundasse em 
prejuízo para Jesus, provocando contra Ele a 
hostilidade das pessoas da região, a “legião” 
tem a demoníaca ideia de se lançar sobre os 
porcos e precipitá-los no mar.

O relato não explica por que razão Jesus 
consente num desenlace tão economicamen-
te trágico como insolitamente cómico... Tal-
vez aproveite essa espetacular manobra para 
mostrar que, apesar do facto de que “em cada 

ser humano há um porco adormecido”, Jesus 
valoriza a pessoa acima de todas as demais 
considerações, especialmente as financeiras. 
Assim, acaba de pôr todas as coisas nos seus 
lugares: o Gadareno consigo mesmo e os de-
mónios com os porcos. Mas entra em conflito 
com os interesses estabelecidos. Quando os 
porqueiros veem o que aconteceu com a sua 
vara, não pedem a Jesus que cure os outros 
doentes da região, mas que Se afaste o mais 
depressa possível dos seus termos. Naquele 
momento, interessam-lhes mais os direitos 
económicos do que os direitos humanos.

É uma reação muito generalizada. Quan-
do a criatividade divina começa a interferir na 
nossa vida e a transformá-la, os que nos ro-
deiam notam-no. No entanto, nem todos rea-
gem bem. Por mais doloroso que isso seja, o 
habitual é que alguns reajam mal. Os ganhões 
preferem continuar a “apascentar porcos”. 
Por isso, nem nos admiram, nem nos apoiam.

Quando um alcoólico ou um toxicodepen-
dente consegue a vitória sobre a sua depen-
dência, os seus familiares pulam de alegria, 
mas não os seus ex-fornecedores, nem alguns 
dos antigos companheiros, que continuarão a 
insistir em oferecer-lhes um copo ou uma dose.
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Infelizmente é muito lucrativo “apascen-
tar” seres humanos a quem os oportunistas 
deste mundo rebaixam com a sua atitude, já 
não ao nível de animais, mas a níveis infra-hu-
manos ou inumanos. Pensemos, simplesmen-
te, nos fabulosos negócios que existem por 
detrás da droga ou do tráfico de armas.

O pior é que todos corremos o risco 
de engrossar os grupos de apascen-
tadores ou de apascentados.

Ou nos libertamos do desperdício con-
sumista ou contribuímos para exagerar o en-
riquecimento dos mais ricos à custa do empo-
brecimento dos mais pobres, e para apressar 
o esgotamento e a contaminação do Planeta à 
custa da nossa qualidade de vida ou da nossa 
sobrevivência.

Ou nos libertamos das cadeias de depen-
dências de qualquer tipo ou contribuímos para 
que alguns que não têm escrúpulos prosperem 
à custa da nossa saúde ou da nossa dignidade.

Ou nos libertamos ou continuamos como 
até agora. Mas nesta guerra é difícil ficar na 
“terra de ninguém”. De um lado está o Liber-
tador e do outro os que apascentam porcos. 
E, entre ambos, os que comem bem, vestem 
melhor, e que, no seu são juízo, se inibem pe-
rante o clamor – com gritos ou com silêncio 
– de todos os possessos marginalizados pela 
sociedade que os produziu.

O texto termina dizendo que, quando Je-
sus entra no barco para continuar a Sua via-
gem, o Gadareno Lhe suplica que o deixe em-

barcar com Ele. Não é difícil imaginar os seus 
sentimentos para com Quem acaba de devol-
ver-lhe a liberdade e o equilíbrio. No entanto, 
o Mestre responde-lhe:

– Vai para a tua casa, para os teus, e con-
ta-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve 
compaixão de ti.

A resposta pareceria dura, se não co-
nhecêssemos Jesus e não soubéssemos, por 
experiência, que nem sempre é possível se-
gui-l’O pelo caminho fácil. Todos preferimos 
apoiar-nos em alguém a enfrentar sozinhos 
a crua realidade. Mas Jesus não tem neste 
mundo torres de marfim. Prefere a colabora-
ção de quem se arrisca na lama para retirar o 
outro da sua miséria, à impecável segurança 
de quem se isola para viver a sua santidade. 
Jesus pregou um estilo de vida fraterno e so-
lidário, que não se pode reduzir à dimensão 
vertical da nossa relação com Deus, mas que 
inclui também, necessariamente, a dimensão 
horizontal da nossa relação com os demais.

Com esse sentimento de fraternidade, re-
cém-descoberto ou apenas intuído, com aquela 
nova força que lhe enchia a alma, o Gadareno 
desatou a correr para não olhar mais para trás, 
para não chorar, para não gritar de alegria.

Agora era um homem livre. Depois da sua 
noite e da sua tempestade, tinha amanhecido 
um novo dia. Esse Jesus que tinha surgido na 
sua existência naquela manhã, e que, agora, do 
barco, Se despedia, continuaria a inspirar sem-
pre a sua vida. Porque estava seguro de que, 
ainda que tivesse sido ele o único louco, o único 
possesso do mundo, Jesus teria vindo salvá-lo.

a) Como é que sabes quando um hábito 
ou uma rotina se constituem num vício?

b) Que práticas podes estabelecer para 

?
Para	Refletires	 vencer uma dependência nos seus vários 

níveis?

c) Por que razão Jesus impediu o(s) 
Gadareno(s) liberto(s) de continuar(em) 
a viagem com Ele?
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4.	ENCONTRO	junto ao poço

É meio-dia em Sicar. A hora de recolher 
aos interiores atrás dos postigos fecha-
dos e esperar que passe a força do calor. 

Pelas ruas desertas, até as sombras parecem 
refugiar-se contra os muros, enquanto o sol se 
vinga sobre o pó e o caminho do poço é uma 
longa queimadura esbranquiçada da qual to-
dos se afastam.

O poço tem o seu horário: o amanhecer, 
com a frescura da madrugada, e o entardecer, 
quando o calor declina. Então o caminho en-
che-se de risos e de cântaros que oscilam, flu-
tuando entre cabeleiras negras e véus brancos. 
Os moços da aldeia, aglomerados sobre os de-
graus da praça, seguem com o olhar, na desci-
da para o poço, as silhuetas que se concretizam 
apenas no fundo dos seus sonhos. Sabem que 

será mais fácil saciar a sede de água do que a 
sede do encontro. Mas, em Sicar, ao meio-dia, 
não acontece nem uma coisa nem outra.

A essa hora, quem descansa ou espera, 
ao pleno sol, resguardando-se como pode en-
costado ao parapeito do poço, tem de ser um 
estranho.

Jesus atravessou mais uma vez a fron-
teira de Samaria e dos tabus da Sua gente. 
Passou para terreno hostil, território de here-
ges. E, para ajudar os discípulos a vencerem 
os seus preconceitos, mandou-os ir comprar 
mantimentos, enquanto Ele espera.

Jesus sabe que Judeus e Samaritanos são 
inimigos declarados que raramente se cruzam 
– surdos e mudos – e que só se encontram na 
terra de ninguém – ou de todos? – dos seus 
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rancores comuns polarizados em torno da so-
berba e das ruínas dos santuários rivais.

Por isso, quando ela chega, sem dizer 
nada, acompanhada apenas pela sua sombra 
e pelos reflexos do sol cintilando nas suas pul-
seiras, Ele também Se mantém em silêncio.

Ela é “a Samaritana”. Ninguém a 
conhece por outro nome. A todos 
intriga pelo seu aspeto arrogante e 
solitário, sempre ao meio-dia, com 
o cântaro ao ombro. Ninguém sabe 
o que esconde aquele rosto. Dizem 
porém que a Samaritana não é 
como todas as pessoas. Faz coisas 
que ninguém se atreve a fazer.

Este fatigado e suado Desconhecido é o 
único que ousa ainda mais do que ela.
– Dá-Me de beber.

Porque estará a falar comigo este Judeu? 
Não Se importa de Se contaminar com uma 
mulher “imunda”? Quem sabe se andará à pro-
cura de outra coisa...?

As palavras tão simples do Forasteiro 
causam-lhe suspeita. Pedir água ao pé do poço 
é o que costumam fazer os homens quando 
querem falar com uma mulher. Quase todas as 
histórias de amor começam, em Sicar, com um 
“Tenho sede”. A Samaritana conhece o conto 
de cor. Já lho contaram ao pé do poço – ou ao 
pé da cama, que importa? – cinco ou seis ho-
mens com os quais esperou realizar os seus 
sonhos... quando ainda era capaz de sonhar.

Se este Homem pede água, talvez queira 
outra coisa. “Dá-me de beber” é uma contras-
senha tão velha como o seu povo. Quando 
Abraão decidiu casar o seu filho, mandou um 
servo ao poço. A sua estratégia já era a mesma:
– A mulher a quem eu pedir de beber e me dis-
ser que sim, essa será a escolhida para esposa 
do meu amo.

Assim se conheceram Isaque e Rebeca.
Hoje, sentado junto ao poço escavado 

por Jacob, filho daquele famoso casal, estará 

este Homem a oferecer um novo futuro à Sa-
maritana? Pode um poço ser o ponto de en-
contro com o destino?

Mas, entre Jesus e esta mulher há um 
abismo a distanciá-los. Não vivem no mes-
mo mundo. O mundo dela tem que ver com 
relações instáveis e obscuras. Jesus vai 
proporcionar-lhe um encontro decisivo ao 
meio-dia.

Também não falam a mesma linguagem. 
Ela, frívola, conversa superficialmente, falan-
do da água como se falasse da chuva, ou do 
bom tempo quando faz sol. Fala por falar.

Para Jesus, no entanto, o interesse des-
te encontro reside precisamente na distância 
que os separa. Além da sede que sente, sabe 
que pedir água pode ser tão chocante como 
dizer: Vim falar do teu futuro. De que outra 
maneira poderia despertar o interesse de uma 
mulher como ela?

Não é de estranhar que, quando Jesus 
lhe propõe uma água melhor, a Samaritana 
pense em água corrente, num depósito, numa 
fonte, num lavatório ou até numa casa-de-ba-
nho de mármore.

O Forasteiro, no entanto, não tem aspeto 
de poder oferecer-lhe nada disso.

Enquanto a mulher se esquiva, tirando 
água do fundo do poço, Jesus oferece-lhe já, 
tirada do fundo da Sua simpatia humana, ou-
tra água mais valiosa e refrescante.
– Se soubesses que água te ofereço, pedir-Ma-
-ias. Estou a falar-te de água viva, inesgotável, 
que não pode ser guardada em nenhuma cis-
terna nem canalizada por nenhum sistema. 
Uma fonte de vida, um manancial de esperan-
ça. Que vivifica o corpo e o espírito, que lava 
por fora e por dentro.

Jesus não dispõe de muito tempo. Ou-
vem-se já ao longe os passos dos discípulos 
que regressam. Por isso, queima as etapas 
normais de uma aproximação. Com uma sub-
til distinção entre a água corrente e a água 
viva, mostra que a Samaritana é capaz de se-
guir a Sua reflexão espiritual. Para Ele a água 
não é um objeto e a mulher tão-pouco.
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Passando por cima dos preconceitos 
de todas as hierarquias, Jesus coloca o ser 
humano acima das barreiras sociais, dos ta-
bus religiosos, das distinções de classes, das 
fronteiras raciais e das diferenças de sexo. 
Procedendo desta maneira, liberta a Teo-
logia do seu último espartilho. Para acabar 
com toda a ambiguidade, volta-Se para a Sa-
maritana e diz:
– Vai chamar o teu marido.

Quer dizer, define a tua identidade, o teu 
estatuto social. Traz aqui quem te dá o nome e 
a existência legal.

Ela não tem marido. Teve cinco e já não 
acredita no matrimónio. Cinco fracassos fize-
ram-lhe perder a fé nos homens. Agora, op-
tando pela independência, a Samaritana mar-
ginaliza-se. Exclui-se da sociedade. É livre, 
mas está condenada a perder a segurança.

Aluindo ao seu estado civil, Jesus não lhe 
dirige nenhuma censura, nem lhe estigmati-
za a situação. Apenas põe em evidência a sua 
marginalidade. Na realidade, convida-a a ser 
ela mesma, a estabilizar a sua vida sem neces-
sidade de qualquer outra cobertura social.

– Tiveste cinco maridos e agora vives com 
quem podes.

As Suas palavras não deixam entender 
nem sequer indulgência. Nenhuma palavra 
sobre adultério ou divórcio. Jesus faz uma sim-
ples constatação.
– Cinco maridos. Cinco feridas mal fechadas. 
Quantos desenganos sofreste? Não é de estra-
nhar que, para não sofreres mais, cada vez te 
comprometas menos. Cinco sonhos enterrados, 
cinco desertos onde plantaste jardins. E agora 
já não queres mais fracassos. Mas a sede conti-
nua. Se já não acreditas no amor de um homem, 
não será por teres esperado um amor eterno?

A mulher começa a compreender.
– Falas como um profeta...

Não se sentindo mais segura de si 
mesma diante da clarividência do 
seu enigmático Interlocutor, a Sa-
maritana deixa cair a máscara da 
sua frivolidade, deixando entrever o 
coração de criança ferida.
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– Não pratico a religião, embora sempre tenha 
desejado ser crente. Mas crer em quê? Vocês, 
Judeus, dizem que têm a verdade e o vosso 
Deus só quer ser adorado no vosso templo. Os 
Samaritanos dizem, por seu lado, que só se 
consegue chegar a Deus pelo Monte Gerizim...

Esta mulher inteligente sabe que as re-
ligiões tendem a fixar os seus interesses em 
volta de si mesmas e que os religiosos lutam 
entre si com tanta virulência, não apenas por 
fervor, mas também por fanatismo e por so-
berba. Os religiosos são homens. E a Sama-
ritana, que é mulher, compreende-os muito 
bem. Por isso, faz uma pergunta que desvia 
a atenção do seu caso pessoal para um plano 
teológico, para satisfazer a sua curiosidade e 
avaliar, ao mesmo tempo, o seu Interlocutor, 
porque notou que Jesus é um Homem exce-
cionalmente interessante.

Jesus percebe imediatamente a manobra 
dela. E, como as Suas convicções não são nem 
judias nem samaritanas, responde excluindo 
ambas as alternativas.
– Deus está fora dos nossos sistemas e é alheio 
às nossas querelas de campanário. Para O en-
contrares, não precisas de ir em peregrinação 
ao Templo nem subir ao Monte. Basta que vás 
até ao fundo de ti mesma. A religião, sem o 
Amor no seu centro, não passa de uma cister-
na vazia. Pretender adorar Deus sem procurar 

o Espírito e a verdade não é praticável: é inútil. 
Por isso, em tantos santuários não se encontra 
mais nada senão pó. Não passam de museus 
ameaçados de ruína. Só o desejo de que Al-
guém, que está acima de todos os Templos e de 
todas as montanhas, sacie a nossa sede pode 
fazer mudar tudo, inclusivamente a nossa fé.

A Samaritana suspira e diz:
– Um dia Alguém virá esclarecer-nos estas 
coisas.

É feita agora a grande revelação. Não à 
herdeira, mas à estranha.

Não à beata, mas à herege. Não à perfei-
ta, mas à insatisfeita.

A Aliança é oferecida à desprezada, 
à marginalizada, à sequiosa.

Graças à sua descoberta, a Samaritana 
não voltará a procurar água nos mesmos po-
ços. Esquece o cântaro vazio à beira do poço. 
Jesus também já não sente sede. Um manan-
cial começou a brotar subitamente num bal-
dio. O seu incipiente caudal é capaz de saciar 
todo o mundo.

A mulher, na praça, convence os seus 
vizinhos de que encontrar Água Viva já não é 
privilégio exclusivo de ninguém.

O poço de Jacob será chamado, dali em 
diante, a fonte da Samaritana.

a) Que comportamentos de discrimi-
nação existem hoje nas nossas igrejas?

b) Que passos poderias dar para alca-
nçar alguém socialmente excluído?

c) À luz do desfecho da história da Sa-
maritana, por que razão o testemunho 
não consiste tanto na força dos nossos 
argumentos mas na impressão de um 
testemunho coerente?
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5.	ENCONTRO	na praça

“O reino de Deus parece-se com um proprietário que saiu ao amanhecer, 
para contratar  trabalhadores para a sua vinha. Depois de se 

ajustar com eles no salário do costume,  mandou-os para a vinha. 
Saiu outra vez a meio da manhã...” (Ver Mateus 20:1-15.)

Tudo começou, desta vez, com uma per-
gunta de Pedro... O Mestre tinha tido 
uma entrevista muito tensa com um  

jovem inteligente e inquieto, que ponderava 
a possibilidade de se converter num dos Seus 
discípulos. Esse rico herdeiro, dono de uma 
grande fortuna, procurava a maneira de her-
dar também a vida eterna.

A resposta do Mestre tinha deixado per-
plexos os discípulos. Parecia-lhes muito dura:

“Se queres entrar (já) na vida eterna, 
desfaz-te de tudo o que tens, dá-o aos pobres 
e segue-me.”

Dito por outras palavras: “Esvazia-te de 
algo, porque estás tão cheio do que é teu, que 

Deus não cabe. Não temas. De agora em dian-
te, Ele será a tua riqueza. Não podes alcançar 
a felicidade que te falta, se continuas prisio-
neiro do que te sobra.”

Os discípulos, ao ouvirem isto, ficaram 
alarmados:

Quem pois poderá ser salvo? Se este 
moço formidável, religioso, fiel observador 
dos mandamentos, para herdar a vida eterna 
tem que deixar as suas posses...

O Mestre limitou-Se a dizer algo pareci-
do a “não se pode pretender receber o dom, 
quando se rejeita o Doador...”:

Asseguro-vos de que com dificuldade entra- 
rá um rico no Reino de Deus. Na realidade, é mais 
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fácil que entre um camelo pelo fundo de uma 
agulha, do que entrar um rico no Reino de Deus.

Ao ouvir aquilo, os discípulos ficaram 
ainda mais desconcertados e diziam:

Nesse caso, aqui não há quem se salve.
Jesus, olhando para eles com um sorriso 

enigmático, acrescentou:
É verdade, para o ser humano salvar-se é 

impossível. Mas, para Deus, tudo é possível...
Então Pedro, que não conseguia entender 

o que o Mestre tentava ensinar, perguntou-Lhe:
E nós, que deixámos tudo para Te seguir, 

o que podemos esperar?
A resposta do Mestre desconcertou-o 

uma vez mais:

Garanto-vos que, quando chegar o 
mundo novo e este Homem Se sentar 
no Seu trono de glória, também vo-
cês, os que Me seguiram, se sentarão 
em doze tronos, para julgar as doze 
tribos de Israel.

Pedro não vê com muita clareza a ideia de 
acabar como magistrado numa espécie de tri-
bunal supremo cósmico, ainda que isso o faça 
sonhar. Mas o Mestre sabe que essa resposta 
não basta para satisfazer a curiosidade ambi-
ciosa do discípulo. De modo que acrescenta:

Optar pelo Reino já é uma bênção aqui 
e agora.

“Todo aquele que por mim deixou casa, 
ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, 
ou filhos ou terras, receberá cem vezes mais 
nesta vida e herdará a vida eterna. Mas muitos, 
ainda que sejam os primeiros serão os últimos, 
e mesmo que sejam últimos serão primeiros.”

Vocês, ao seguir-Me, não estão a renun-
ciar ao melhor da vida. As dificuldades que 
podem encontrar não estão aí para vos morti-
ficar agora e ganhar méritos para mais tarde. 
A vossa valente decisão tem vantagens ime-
diatas. Ainda que não as vejam de momento.

Esta opção pode viver-se de muitas ma-
neiras. Todos, primeiros e últimos, podem 

vivê-la como um privilégio ou como uma des-
vantagem, segundo a sua perceção do que 
Deus fez por eles. De maneira que “muitos 
primeiros serão últimos e muitos últimos pri-
meiros”.

E, logo de seguida, o Mestre contou a 
seguinte parábola como uma explicação para 
esta frase enigmática.

“Na realidade, o reino de Deus parece-se 
com um proprietário que saiu ao amanhecer 
para contratar trabalhadores para a sua vi-
nha. Depois de contratar com eles o salário do 
costume, mandou-os para a vinha. Saiu outra 
vez a meio da manhã, viu outros que estavam 
na praça sem trabalho e disse-lhes:
– Vão vocês também para a minha vinha e pa-
gar-vos-ei o que é justo. 

E eles foram.
Saiu de novo por volta do meio-dia e a 

meio da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da 
tarde, encontrou outros parados e disse-lhes:
– Como é que estão aqui o dia inteiro sem tra-
balhar?

Responderam-lhe:
– Ninguém nos contratou.

Ele disse-lhes:
– Vão vocês também para a vinha.

Quando escureceu, disse o dono da vi-
nha ao seu encarregado: Chama os trabalha-
dores e paga-lhes o salário, começando pelos 
últimos e acabando nos primeiros.

Chegaram os do entardecer e receberam 
cada um o salário inteiro. Ao chegarem os pri-
meiros pensavam que lhes dariam mais, mas 
também eles receberam o mesmo salário por 
cabeça. Ao recebê-lo puseram-se a protestar 
contra o proprietário:
– Estes últimos trabalharam só uma hora e 
trataste-os igual a nós, que carregámos com o 
peso do dia e o calor. Ele respondeu a um deles:
– Amigo, não te faço nenhuma injustiça. Não 
combinaste comigo esse salário? Toma o que 
é teu e vai-te. Quero dar a este último o mes-
mo que a ti. Não terei eu liberdade para fazer 
o que quero com os meus bens? Ou vês tu com 
maus olhos que eu seja generoso?
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Assim é como os últimos serão os primei-
ros, e os primeiros últimos.”

Esta parábola deixou os Seus ouvintes 
mais confusos do que de costume. A estranha 
frase repetida ao princípio e no final do relato 
deconsertava-os. O que significa esta enigmá-
tica parábola? 

Muitos interpretá-la-iam, séculos mais 
tarde, como uma alegoria das “idades da sal-
vação”: Deus chama o Homem em diferentes 
“horas” da sua vida: há aqueles que são cha-
mados na infância, outros na juventude, ou-
tros na idade madura, outros, inclusivamente, 
na velhice.

Outros veriam antes que Deus chamou 
para uma obra especial em cinco épocas his-
tóricas distintas, cinco grandes homens, a 
saber: Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Os 
“últimos” no tempo seriam, finalmente, “os 
primeiros” em importância.

Mas essas explicações, interessantes em 
si mesmas, não respeitam o texto. A questão 
levantada por esta parábola não é que o dono 
contrate trabalhadores em diferentes momen-
tos, mas sim que lhes pague o mesmo! Este é o 

seu elemento extravagante. É isso que aborre-
ce os primeiros trabalhadores.

O que choca na parábola, no seu pri-
meiro contexto, é que Jesus abrisse 
o Seu círculo aos Pagãos. Os últimos 
desfrutavam nela dos mesmos privi-
légios que os primeiros (os Judeus).

A parábola situa-se historicamente num 
ambiente de crises económicas e laborais. O 
desemprego não é um problema novo. O fan-
tasma do desemprego já esvoaçava há muito 
tempo sobre a Palestina do Século I.

A situação social, gravemente deteriora-
da desde a ocupação grega, com a ocupação 
romana ainda ficou pior. As pequenas e médias 
empresas tinham fechado. A maioria da popu-
lação empobrecida tinha tido que abrir mão 
das suas últimas terras e milhares de novos 
pobres não tinham outro remédio senão acei-
tar contratos diários como simples trabalhado-
res braçais, ao longo do ano, para os diversos 
trabalhos agrícolas dos ricos proprietários de 
terras. As condições laborais naqueles tempos 
eram duras para quem não tinha outros recur-
sos. Normalmente, os patrões não faziam con-
tratos de outro tipo e, cada dia, empregavam 
os trabalhadores de que necessitavam.

O normal era que um lugar público (a 
porta da cidade, quando esta tinha muralhas, 
ou a praça principal, ou a fonte) funcionasse 
como centro social. Os trabalhadores braçais 
iam ali todas as manhãs, cedo, equipados com 
as suas ferramentas pessoais (uma foice para 
a ceifa, uma enxada para trabalhar a terra, 
etc.), segundo a temporada, à espera de serem 
contratados.

Naquela época, o salário habitual para 
um dia de trabalho, de Sol a Sol, de um tra-
balhador medianamente qualificado era um 
denário, o que bastava escassamente para 
manter uma família média. Essa retribuição é 
a que o patrão da parábola acorda com os seus 
primeiros trabalhadores.
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O primeiro elemento surpreendente nes-
te relato é que alguém contrate trabalhadores 
a diferentes horas, quando o habitual era con-
tratar todos os que eram necessários logo à 
primeira hora da manhã. A seleção era muito 
natural: primeiro os mais conhecedores, jo-
vens e fortes, e depois os outros.

Neste caso, os trabalhadores são con-
tratados a cinco horas diferentes: primeira, 
terceira, sexta, nona e décima primeira. Esta 
última hora, pouco antes de se pôr o Sol, sur-
preende os ouvintes, já que ninguém oferecia 
trabalho tão tarde.

A parábola tem, por conseguinte, um 
caráter de extrema urgência, fácil de perceber 
inclusivamente na nossa ótica atual. Os que 
ouviam esta parábola diretamente do Mestre 
deviam perguntar-se a si mesmos: O que se 
passa com este homem? Porque é que tem que 
sair tantas vezes para contratar mais trabalha-
dores? O que é que pode motivar tanta pressa? 
Uma ameaça de granizo ou de tormenta? Ou 
talvez a pressa de carregar um navio que deve 
zarpar à noite?

Só uma urgência deste tipo tornaria o re-
lato verosímil. 

Ainda hoje nos choca a tenacidade com 
que o dono sai a procurar trabalhadores para 
a sua vinha.

Excetuando os primeiros, aos outros não 
lhes fixa nenhum salário:

– Ide, e dar-vos-ei o que for justo.
Os trabalhadores confiam na justiça do 

patrão e aceitam as suas condições sem as 
conhecer.

Quando chega a tarde, o dono diz ao seu 
mordomo:
– Chama os trabalhadores e paga-lhes o dia, a 
começar pelos últimos.

E aqui vem a grande surpresa.
Os últimos esperam ganhar uma miséria 

e recebem um generoso denário. Ao ver isto, os 
primeiros deduzem que, por essa bitola, eles 
deveriam receber doze vezes mais. Mas, ao re-
ceberem apenas o denário combinado, veem 
o seu salário como uma injustiça. Organizam 

uma manifestação, mobilizam sindicatos e 
mostram cartazes, acusando o patrão de trata-
mento discriminatório e agravo comparativo.

No auditório do Mestre abundam os 
convencidos de que a salvação se obtém por 
méritos, de que a recompensa final depende 
do esforço. Quanto maior o esforço, maior o 
prémio.

Para eles, como para nós, o salário da 
hora décima primeira tem algo de injusto, de 
imoral quase. É tão chocante para o Homem 
do Século XXI como para o do Século I, por-
que não se ajusta à nossa perspetiva laboral 
baseada na rentabilidade. Não é normal que 
quem trabalhou menos receba o mesmo do 
que os que trabalharam mais. Esta parábola 
opõe a Teologia da Graça à nossa Teologia dos 
Méritos, que tende a avaliar tudo em termos 
de produção e rendimento. Deus apresenta 
aqui outra noção de justiça.

Na Bíblia, “justiça” (tsedeq) é uma pa-
lavra-chave, que significa, ao mesmo tempo, 
justiça e misericórdia. Na nossa cultura, po-
mos a justiça num extremo e a misericórdia no 
outro. Se se aplica a justiça a alguém, é porque 
não se tem misericórdia com essa pessoa; e, se 
se tem misericórdia para com alguém, é por-
que não se está a fazer justiça. No entanto, na 
Bíblia, “justiça” é uma relação em que as duas 
noções estão em harmonia. Deus faz justiça 
salvando, quer dizer, fazendo-nos beneficiá-
rios da Sua graça.

Deus convida-nos a colaborarmos com 
Ele como um proprietário que contrata tra-
balhadores para trabalharem na sua equipa. 
Não procura inquilinos, mas sim trabalha-
dores. Permitir que Deus reine na nossa vida 
é, antes de mais, pormo-nos ao Seu serviço. 
Deus “contrata” e isso já é magnífico. Todo 
aquele que entra ao Seu serviço é bem pago. 
Mas a Sua forma de nos retribuir não é como a 
nossa. Muitos dos “primeiros” não compreen-
dem o privilégio de estar há mais tempo a co-
laborar com Ele e creem que se aborrecem há 
mais tempo. Sentem-se desfavorecidos e, nes-
se sentido, consideram-se “os últimos”.
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Mas a parábola diz-nos que não há 
escolhidos de primeira, de segunda 
ou de terceira classes. A graça é gra-
tuita, queiram ou não os amantes 
das hierarquias. Pensando que re-
clamam o que a justiça social exige, 
na realidade os trabalhadores da 
primeira hora estão muito mais pró-
ximos da mentalidade capitalista do 
que o generoso patrão.

Deus vê as coisas noutra perspetiva, em 
todas as suas dimensões, enquanto nós vemos 
sobretudo o que afeta a rentabilidade. Ele vê 
que à primeira hora se dá trabalho aos mais 
fortes, aos especialistas. O diminuído, o ve-
lho, o jovem sem currículo ficam sem traba-
lho, sem ter sequer a esperança de receber um 
salário menor.

Deus tem em conta a angústia crescente, 
à medida que passam as horas, desse pai de 
família, aí sentado, que ninguém vem contra-

tar. Porque Deus é tanto Pai dos trabalhadores 
da primeira hora como dos da última. A Sua 
justiça não segue o critério do benefício, mas 
sim o da misericórdia d’Aquele que vê, com 
uma perspetiva universal e sem classes, as 
necessidades de todos, incluindo dos desem-
pregados à força e das suas famílias. Como 
acha injusto que os últimos da fila continuem 
parados até à hora décima primeira, recebe-
rão o mesmo que os primeiros. Porque se não 
trabalharam mais foi porque não puderam, 
vítimas de uma sociedade que produz desem-
prego com a sua distribuição injusta dos bens.

O Mestre não está a indicar aqui como de-
veríamos agir nós, mas sim como atua Deus. O 
contrato descrito nesta parábola só Ele o pode 
aplicar. Nós seríamos incapazes de gerir os nos-
sos recursos com a Sua liberalidade e imparcia-
lidade, sem cometer ainda mais injustiças.

Esta parábola não pretende que a apli-
quemos indiscriminadamente nos nossos 
contratos laborais, mas sim que compreenda-
mos que podemos confiar em Deus, o único 
capaz de harmonizar a justiça com a miseri-
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a) Se o Senhor te dissesse para te despo-
jares de tudo o que tens para dares aos 
pobres, a que é que terias mais dificuldade 
em renunciar?

b) A lei da retribuição moral afirma que, 
se fizeres algo bom, recebes algo bom; 

?
Para	Refletires	

córdia, e que vivamos como um privilégio o 
trabalhar para Ele.

Às vezes, nós, os mais veteranos, esque-
cemos o dia do nosso contrato e, com o passar 
do tempo, o serviço a Deus pode parecer uma 
carga. Ao ver-nos, alguns jovens dizem: “Se é 
isso ser cristão, não me interessa. Tenho que 
desfrutar da vida. Depois logo se vê.”

Muitos Cristãos vivem existências tão 
pouco entusiasmantes que poderia dar a im-
pressão de que entrar ao serviço de Deus sig-
nifica terminar a diversão. Assim, continua-
mos a fabricar descontentes da primeira hora, 
porque nem nós, nem os outros, vemos as coi-
sas claras. Ao perdermos de vista a escala de 
valores de Deus, funcionamos como podemos 
com a nossa e acabamos por ver com maus 
olhos que Deus seja bom, considerando uma 
discriminação o facto de outros desfrutarem 
dos mesmos privilégios, aparentemente com 
menos esforço. A nossa veterania, em vez de 
ser um nível na escala de satisfação, degene-
rou em ressentimento. Éramos primeiros, mas 
consideramo-nos últimos.

Muito depois daquela tarde, um dos discí-
pulos da penúltima hora deixou-nos a oração 
seguinte:

Senhor da vinha: quero desfrutar tra-
balhando para Ti. Ajuda-me a com-
preender que cada hora ao Teu servi-
ço é um privilégio. Que é formidável 
que ainda encontres trabalhadores, 
ainda que seja in extremis. Ajuda-
-me para que, contagiado pela Tua 
urgência para terminar o trabalho, 
me sinta feliz ao Teu serviço, quando 
chegar a décima segunda hora.

se fizeres algo mau, receberás algo mau. 
Quando esta lei não se cumpre e passas 
por situações de injustiça, como é que po-
des reagir?

c) Tendo em atenção o chamado dos ser-
vos da hora undécima, quais são os perigos 
de compararmos a nossa experiência es-
piritual (incluindo funções eclesiásticas) 
com a dos nossos irmãos?
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6.	ENCONTRO	na estrada

O Mestre contou a seguinte parábola a 
um doutor da Lei, desses que estuda-
vam as Escrituras como se se tratasse 

de um código penal ou de trânsito. 
Seguindo a tendência dos Fariseus, mui-

tos letrados acabaram por acreditar que, me-
diante uma elaborada casuística, podiam che-
gar a legislar o que se devia fazer ou não em 
cada circunstância da vida, sem necessidade 
de tomar decisões pessoais.

Há profissionais da religião que acabam 
por confundir a sua visão das coisas com a 

“... Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair 
em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e 

causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. 
Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, 

passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, 
vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano...” (Ver Lucas 10:30-35.)

realidade em si e a sua compreensão dos tex-
tos com a verdadeira intenção destes. O seu 
ofício de diretores de consciência faz-lhes es-
quecer que eles também podem necessitar de 
direção. O seu santo zelo fá-los cair no risco 
de converterem as Escrituras num temível ar-
senal de munições, com que atingem os que 
não pensam como eles.

Assim parecia acontecer com o nosso ju-
rista, que, em vez de se aproximar e interrogar 
Jesus para partilhar ou para aprender, fá-lo – 
conhecendo de sobra a resposta – para “o pôr 
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à prova”, quer dizer, para O fazer cair numa 
armadilha e ver se respondia segundo a tradi-
ção ou se Se apartava da ortodoxia.

Fosse qual fosse a resposta, Jesus ficava 
a perder. Se dizia o que se tinha dito sempre, 
apodá-l’O-iam de incompetente e, nesse caso, 
porquê segui-l’O? Se desse uma resposta dife-
rente, seria chamado herege.

A pergunta era importante:
– O que devo fazer para herdar a vida eterna?

A palavra ‘herdar’ tinha sido escolhida 
com o maior dos acertos. A vida eterna é – 
desde logo – a maior herança imaginável.

No entanto, o letrado traiu-se, sem que-
rer, com o verbo “fazer”. Porque dava a en-
tender que, para ele, a salvação se ganhava 
com méritos. Como se Deus fosse um imenso 
computador ocupado em registar e distribuir, 
mecanicamente, castigos e recompensas se-
gundo a quantidade de pontos bons ou maus 
acumulados.

Ao ver tudo sob um ponto de vista jurí-
dico, os escribas tinham chegado a legislar 
inclusivamente Deus.

Por isso Jesus perguntou, por Sua vez, ao 
letrado:
– O que ensina a Escritura?

E a resposta do doutor foi tão acertada 
como inesperada:
– A Lei de Deus resume-se no amor.

Este homem, acostumado a catalogar 
tudo em volumes, capítulos, secções, parágra-
fos e artigos, tinha compreendido, no entanto, 
o fio condutor e o fundo da Revelação. A sua 
resposta prova que a Bíblia, mesmo estudada 
do ponto de vista legal, deixa clara a sua ver-
dade a quem a toma a sério. Deus é amor e o 
amor não é legislável: situa-se acima e além 
de todo o direito e de todas as regras.

Jesus só pode felicitá-lo e acrescentar:
– Pois põe em prática esse amor e viverás.

Mas o diálogo não termina aqui. “Que-
rendo justificar-se”, o jurista lança então o 
debate sobre outra pista: 
– Já sabemos que para herdar a vida eter-
na é preciso amar Deus e o próximo. Deus já 

sabemos Quem é. Mas Tu que és tão esperto, 
diz-nos, se podes, quem devemos considerar 
como nosso próximo.

Pondo de lado a definição de que 
“todo o ser humano é o meu próxi-
mo”, por a considerarem provavel-
mente demasiado geral e idealista, 
os rabis ensinavam que, para o Is-
raelita, só outro Israelita era o seu 
próximo. Mas nem isso estava claro. 
Era próximo da mesma maneira tan-
to o homem como a mulher? O peca-
dor tanto como o santo? O puro tan-
to como o impuro? O Fariseu estrito 
como o leproso imundo, o publicano 
traidor ou a vulgar prostituta?

Com os seus colegas, este advogado tinha 
discutido até à saciedade sobre a dificuldade 
de obter uma definição precisa de próximo.

Por isso, sem poder dissimular os seus 
preconceitos e azedume, formula finalmente 
a sua grande pergunta:
– E quem devo considerar o meu próximo?

Já que o novo Mestre é tão atrevido nas 
Suas explicações, que exponha a Sua própria 
definição. Que nos faça o retrato robô de um 
próximo e nos diga como saber se a pessoa 
que temos na nossa frente é um bom próximo, 
a quem devemos amar, ou um vil inimigo, a 
quem se pode odiar à vontade.

Mas o Mestre, em vez de dar uma respos-
ta teórica a este teó rico da religião, expõe-lhe 
um caso prático. Porque o amor não se teo-
riza: pratica-se. Em lugar de uma definição 
exemplar, o Mestre apresenta-lhe um caso 
exemplar. Melhor dito, conta-lhe uma história 
de bandidos...

“... Certo homem descia de Jerusalém 
para Jericó, e veio a cair em mãos de saltea-
dores, os quais, depois de tudo lhe roubarem 
e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, 
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deixando-o semi-morto. Casualmente, descia 
um sacerdote por aquele mesmo caminho e, 
vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, 
um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, 
também passou de largo. Certo samaritano, 
que seguia o seu caminho, passou-lhe perto 
e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegan-
do-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-
-lhe óleo e vinho; e, colocando -o sobre o seu 
próprio animal, levou-o para uma hospedaria, 
e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois de-
nários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: 
Cuida deste homem, e, se alguma coisa gasta-
res a mais, eu to indemnizarei quando voltar.”
– O que te parece? – acrescentou, Jesus diri-
gindo-Se ao advogado. – Qual dos três se por-
tou como um verdadeiro “próximo” da vítima 
dos bandidos?

O letrado respondeu:
– O que teve compaixão dele.

Então Jesus disse-lhe:
– Vai tu e faz o mesmo.

Esta magnífica parábola deu muito que 
falar. Os chamados “Pais da Igreja”, séculos 
mais tarde, alegorizaram cada pormenor até a 
converterem num resumo tão belo como enge-
nhoso da história da salvação... Jerusalém seria 
o paraíso, Jericó a perdição; o homem atacado 
é Adão, os bandidos são o demónio, o mundo 
e a carne; o sacerdote e o levita são a lei e o sis-
tema cerimonial judaico, incapazes de salvar o 
Homem. O Samaritano é Cristo, que resgata o 
homem da morte; o óleo e o vinho são os sacra-
mentos; a hospedaria, a Igreja, etc..

Mas este resumo de dogmática, ao não 
ter em conta o contexto da parábola, não 
nos ajuda de modo algum a encontrar o pró-
ximo. Se despersonalizamos tudo, de modo 
que cada personagem não seja mais do que 
um símbolo, finalmente ninguém é ninguém 
nesta história. E a realidade imediata do pró-
ximo? O que fazemos com ela?

Por esse caminho, a tradição desviaria 
o sentido desta parábola, transformando-a 
numa lição geral de Teologia, quando, na rea-
lidade, é uma lição particular de vida.

Para entender esta parábola, é preciso, 
em primeiro lugar, ouvir com atenção o relato: 
Um homem como tantos, num dia qualquer, 
ao viajar por uma estrada perigosa, é assalta-
do por uns vulgares ladrões.

Convém observar que o encontro se pro-
duz de modo acidental e imprevisível. Num 
dado momento, alguém se cruza de modo ines-
perado no caminho de outros. Neste caso con-
creto, trata-se de um ferido que jaz num charco 
de sangue, numa valeta de uma estrada pouco 
movimentada. Pode-se passar de largo, evitan-
do envolver-se, ou enfrentar esse encontro, mu-
dando de rumo e de planos, arriscando-se a que 
um estranho interrompa o curso da sua vida.

Se os bandidos são, para o viajante, o 
exemplo extremo de “antipróximo”, o sacer-
dote e o levita são o exemplo perfeito do “não 
próximo”.

Perturbados pelo acidente, tanto um 
como o outro descobrem “aliviados” que se 
podem entrincheirar atrás de um bom pretexto 
para não intervir: um artigo da Lei. O seu texto 
venerável impõe-se por si mesmo, porque as 
suas normas invioláveis não se discutem. As-
sim, pois, amparando-se num preceito sagra-
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do, optam pela não muito honrosa escapatória 
de fugir, passando de largo ante o sofrimento 
de um ferido grave. Mas que fique claro: eles 
não fogem por comodismo, por maldade ou 
por medo de que os bandidos ainda estejam 
por perto. Seguem o seu caminho porque a Lei 
diz que o pessoal sacerdotal em serviço não 
pode tocar cadáveres. E a Lei é a Lei.

A sua consciência encontra uma es-
capatória a isso da “não assistência 
a uma pessoa em perigo”. O dilema – 
“devo intervir ou não?” – converte-se 
aqui em “posso arriscar-me, tendo 
em conta a minha situação de cléri-
go, a que este homem me morra nos 
braços e não poder oficiar?”.

O relato não assinala nenhuma diferen-
ça entre a atitude do sacerdote e a do levita, 
como se todos os clérigos fossem parecidos.

Ante o risco, decidem não se comprome-
ter, excluindo repentinamente este pobre feri-
do da categoria de próximo.

E, oh, paradoxo! Essa mesma lei da To-
rah, que o jurista acaba de resumir acertada-
mente num duplo imperativo de amor, serve 
de pretexto a estes religiosos precisamente 
para não amarem, quer dizer, para não reco-
nhecerem como próximo quem depende de-
les num caso flagrante de vida ou de morte. 
Como muitos outros, estes dois homens têm 
suficiente religião para fazer-se odiosos, mas 
não a bastante para chegarem a ser solidários.

Estes clérigos agarram-se ao que lhes con-
vém da sua legislação. Amparando-se na letra 
de um artigo, sem procurar entender a sua in-
tenção, podem, talvez, manter-se irrepreensí-
veis com respeito a esse preceito, mas à custa 
de infringir gravemente o espírito da Lei, que é 
colocar em prática o respeito pelo outro.

No fundo, não se pode dizer que o sa-
cerdote e o levita tenham “feito algo mau”. 
Nunca se atreveriam a bater, roubar ou despir 
ninguém, como os bandidos. Os religiosos são 

seres humanos e só outros seres humanos se-
melhantes a eles poderiam condená-los. Mas a 
sua perspetiva legalista da Lei desumanizou-
-os. Não são más pessoas sem coração. O seu 
delito é a indiferença. Ante um homem ferido, 
passam de largo. Sem dúvida, aborrecidos e 
incomodados. É possível até que decidam pro-
testar contra a falta de segurança para as pes-
soas neste troço da estrada e que digam para si 
mesmos que no regresso haveria que fazer uma 
reclamação no comando da polícia de Jerusa-
lém ou no posto de Jericó, exigindo a presença 
de uma patrulha permanente na zona.

Mas nisso pensam eles depois, enquanto 
seguem o seu cami nho. De momento, não têm 
tempo a perder. O seu trabalho espera... e, além 
disso, quem viaja já sabe ao que se arrisca.

O Samaritano também se encontra com o 
ferido por acaso. Não é um socorrista de serviço, 
nem um escuteiro à procura de ocasiões para 
realizar a sua “boa ação” diária. É um homem 
qualquer, com os seus planos de viagem, em 
cujo caminho se cruza, de repente, um acidente.

O Samaritano também tem os seus prin-
cípios e os seus preconceitos. A sua lei tam-
bém não considera o Judeu como seu próxi-
mo. Como qualquer Palestiniano vulgar, ele 
também poderia encontrar boas desculpas 
para se abster de intervir a favor de um poten-
cial inimigo. Mas o relato diz que o homem, 
ao ver o ferido, se compadeceu (“moveram-se 
as suas entranhas”), esqueceu-se de tudo e 
atendeu a um estranho, a quem, em circuns-
tâncias normais, nunca teria saudado.

A gravidade do acidente faz com que este 
viajante já não se veja a si mesmo frente ao fe-
rido como um Samaritano em face de um Ju-
deu, nem como um ortodoxo em presença de 
um herege. A urgência do caso revela-lhe de 
imediato a importância fundamental do que o 
une a outro ser humano e o acessório das dife-
renças que os separam. Ali não se veem mais 
do que dois seres humanos que o acaso da 
vida despojou das suas máscaras habituais, 
dos seus passaportes, dos seus preconceitos 
raciais e até da sua filiação religiosa.
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O Samaritano não passa de largo. 
O Samaritano interrompe a sua viagem 

e aproxima-se do ferido. Ao transformar a au-
sência em presença, a sua aproximação leva-o 
à “proximidade”.

O adversário oficial, o proverbial inimi-
go, é, finalmente, o único que se porta como 
um amigo. Ao fazer-se presente ao outro, põe 
de lado os seus projetos pessoais e toda a sua 
atenção é absorvida por cuidar do ferido, pen-
sá-lo e tirá-lo dali.

O pormenor de carregar o acidentado 
na sua montada é significativo. O Samaritano 
converte o seu asno numa ambulância impro-
visada. Cede o seu lugar num gesto desinteres-
sado. (Amar não é precisamente dar um lugar 
ao outro na nossa vida? Acaso não é amar par-
tilhar com o outro o nosso futuro?)

O Mestre parece deleitar-Se em carregar 
as tintas ao descrever a generosidade do Sa-
maritano. Este não só proporciona à vítima 
do atentado primeiros socorros, atenção e 
transporte, mas confia o seu cuidado a um 
organismo especializado, arcando com todos 
os gastos da permanência, disposto a pagar 
o que for:

“... Se alguma coisa gastares a mais, eu te 
indemnizarei quando voltar.”

Só depois de ter feito a sua parte até ao 
fim, o Samaritano prossegue a sua viagem, 
para tratar dos seus assuntos e para o seu pró-
prio destino. Mesmo a mais pura disponibili-
dade humana tem os seus limites. É preciso 
saber fechar parêntesis, mesmo no amor.

O realismo do Mestre costumava man-
tê-l’O à margem do clássico “final feliz”. Mas, 
aqui, faz uma bonita exceção. A parábola ter-
mina bem. (Bom, ainda assim, por um “bom 
Samaritano” que aparece no fim; há pelo me-
nos um sacerdote, um levita e vários bandidos.)

A parábola do Bom Samaritano descre-
ve, num prodigioso quadro, as diversas atitu-
des que os seres humanos podem adotar ante 
o sofrimento, cada uma representada por al-
gum dos personagens:

1. Os que o causam (os ladrões): “O que é 
teu, se puder tiro-to, para que seja meu.”

2. O que sofre (o homem ferido): “O que 
era meu, perdi-o: preciso de ajuda.”

3. Os que passam de largo (o sacerdote e 
o levita): “O que é meu, é só meu e guardo-o 
para mim.”
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4. O profissional da ajuda (o hospedei-
ro): “O que tenho pode ser teu se me pagares.”

5. O solidário com o que sofre (o Samari-
tano): “O que é meu pode ser teu, se realmente 
o necessitas.”

Observemos que o Mestre não faz qualquer 
juízo de valor à conduta de nenhum destes ho-
mens. Nem sequer fala do “bom” Samaritano. 
Esse qualificativo fomos nós que o inventámos, 
emocionados pelo seu heroísmo, e demos-lho, 
admirados, mas a título honoris causa. 

O Mestre limita-Se a assinalar umas atitu-
des que fazem explodir o conceito de “fraterni-
dade restrita”. O que quer é que o seu sisudo in-
terlocutor tire as suas próprias conclusões. Por 
isso lhe pergunta, como quem não diz nada:
– Finalmente, quem te parece que foi o próxi-
mo do ferido? 

Jesus talvez tivesse gostado de ouvir dos 
lábios do escriba a palavra “Samaritano”, 
mas não o consegue. O doutor da Lei, que, 
sem dúvida, nunca pronunciou esse nome 
sem cuspir depois, evita deixar-se levar pela 
sua própria lógica.

Esta parábola está a obter dele com fór-
ceps a confissão de uma verdade que as barrei-
ras dos preconceitos lhe impediam de reconhe-
cer. Assim é que, evitando o termo tabu, cons-
trói a sua resposta com uma hábil perífrase:
– O seu próximo foi aquele que teve compai-
xão dele.

Para Jesus essa resposta chega. Na reali-
dade, vai mais longe do que dizer “o Samarita-
no”, porque subentende que o que o Homem as-
sume por decisão própria (aqui, a compaixão) é 
mais importante do que o que recebe por nasci-
mento (a raça, a nacionalidade e tudo o resto).

Porque é que todos consideramos tão lin-
da a fraternidade? O que é que motiva a nossa 
aproximação ou o nosso afastamento do ou-
tro? Quem é, finalmente, o nosso próximo?

A resposta de Jesus poderia resumir-se 
assim: O teu próximo é qualquer ser humano 
que se cruza no teu caminho. O teu próximo é 
todo aquele que precisa de ti. Não só aquele 
que te agrada. Mas também aquele que habi-

tualmente desprezas e evitas. Na realidade, 
não há definição de “próximo”. Há realidades 
que não se deixam encerrar em palavras.

Porque sempre serás livre de decidir 
quem vai ser o teu próximo, ainda que não 
consigas considerá-lo como tal, porque sem-
pre te restará o recurso de oferecer o ombro ou 
de afastar o fardo.

Esta parábola impede-te, por um 
lado, de ficares com uma mera men-
sagem filantrópica, e, por outro, de 
alegares que a desgraça alheia não te 
diz respeito. Se te empenhas em de-
cidir antecipadamente quem será ou 
quem não será o teu próximo, pensa 
que ele pode fazer o mesmo contigo.

Passar de largo, como o sacerdote e o le-
vita, é muito fácil. Dar uma mão, como o Sa-
maritano é difícil, mas possível. Ora bem: Ou 
somos solidários com os que sofrem ou será o 
fim da nossa humanidade. Com a quantidade 
de bandidos que andam à solta pelo mundo, e 
perigosos como se estão a tornar os nossos ca-
minhos, se queremos que não se extinga a es-
pécie dos “bons Samaritanos”, não nos resta 
outra alternativa a não ser a resposta de Jesus, 
quer dizer: “Vai e faz o mesmo!”

?
Para	Refletires	

a) Quando é que o estudo da Bíblia se 
pode transformar numa experiência le-
galista?

b) De que forma o facto de nos sen-
tirmos como Igreja Remanescente ou 
povo eleito pode levar a Igreja a alie-
nar-se da sua missão e do mundo real? 

c) A aproximação ou o afastamento do 
nosso interlocutor deve depender de 
sentimentos?
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7.	ENCONTRO	com o desconhecido

“O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente 
no seu campo. Mas uma noite, enquanto toda a gente dormia, 

veio um inimigo desse homem, semeou joio no meio do trigo e foi-se. 
Quando as plantas cresceram e se começaram a formar 

as espigas apareceu também o joio…” (Mateus 13:24-30.)

O Mestre queria prosseguir a Sua lição 
e aproximou o barco um pouco mais 
da praia. Um silêncio cheio de expec-

tativa flutuava sobre os ouvintes. A brisa aca-
riciava as espigas repletas de promessas dos 
trigais próximos.

O Semeador arrisca-Se a todas as 
contingências da vida. Semear pa-
lavras ou ideias é arriscar-Se a cor-
rer todos os perigos que correm as 
palavras e as ideias: que os intrusos 
se apoderem delas, que o tempo as 
queime, que uns ou outros as afo-
guem ou que as leve o vento.

A mensagem divina não espalha nenhum 
eflúvio mágico capaz de transformar automati-
camente os seus destinatários. Por muito que a 
palavra seja “divina”, não se impõe. O seu po-
der misterioso não é irresistível. Anuncia-se, se-
meia-se, partilha-se, germina. Como qualquer 
semente, a Palavra de Deus tem um longo ciclo 
a percorrer até dar fruto… quando chega a dá-lo.

O Mestre sabia bem que, para muitos, as 
Suas parábolas não seriam mais do que ba-
nais narrações piedosas.

“O reino de Deus é assim: A semente é 
lançada à terra. Quer o semeador esteja acor-
dado ou a dormir, ela nasce e cresce, sem ele 
saber como isso se passa. É a própria terra que 
dá o fruto: aparece primeiro a planta, depois 
a espiga e mais tarde o grão. Quando a espiga 
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amadurece começam a ceifar, porque chegou 
o tempo da colheita.”

O Mestre utiliza as imagens com grande li-
berdade. A semente que, na Sua primeira pará-
bola, representava a mensagem do Reino, tam-
bém Lhe serve, depois, para designar os Seus 
súbditos. Depois de demonstrar que o Reino de 
Deus está – em parte – à mercê dos homens, o 
Mestre queria deixar claro que o seu desenvol-
vimento escapa finalmente às nossas leis. A pe-
rícia do lavrador não basta para fazer frutificar 
a semente. A resposta do terreno é decisiva. A 
colheita não depende só do seu esforço. Embo-
ra o seu começo seja vulnerável, espera-a um 
crescimento quase impossível de deter.

Geralmente, a todos nos interessa mais 
colher do que semear. Em todos os âmbitos, 
até no religioso, interessa mais a colheita do 
que a sementeira. Os especialistas não deixam 
de procurar técnicas de crescimento e desen-
volvimento. Quer dizer, ocupam-se mais do 
que mal lhes diz respeito do que daquilo que 
lhes foi confiado. Dir-se-ia que, em vez de se-
mear, preferem afastar pedras, arrancar silvas 
ou fazer de espantalhos.

Para todos nós é difícil desinteressarmo-
-nos dos problemas do crescimento. Ninguém 
fica indiferente quando o seu campo não pro-
duz. E há campos que produzem francamente 
pouco. Nalguns, mal se veem rebentos novos, 
tão cheios estão de ervas daninhas, de cardos 
e de velhas raízes.

No entanto, esta parábola convida-nos a 
termos confiança, porque nos recorda de que 
nunca compreenderemos plenamente os me-
canismos do crescimento.

Talvez nunca entendamos por que razão 
uma semente excelente não dá resultado em 
certo lugar, e outra, que pareceria incapaz de 
germinar, dá um fruto magnífico. Nem por 
que razão, num terreno mau (mau, no nosso 
entender) uma semente mal semeada e mal 
cuidada dá colheitas abundantes, enquanto 
nosso próprio terreno, apesar de sermões su-
blimes, de excelentes pregadores e de hábeis 
campanhas, não produz quase nada.

Esquecemos talvez que, quando o 
crescimento é fruto do amor, sempre 
escapa à explicação e ao cálculo.

Esquecemos também que o semeador 
não é o único que intervém na nossa história.

“O reino dos céus é semelhante a um ho-
mem que semeou boa semente no seu campo; 
mas, enquanto os homens dormiam, veio o 
inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e 
retirou-se. E, quando a erva cresceu e produ-
ziu fruto, apareceu também o joio. 

Então, vindo os servos do dono da casa, 
lhe disseram: Senhor, não semeaste boa se-
mente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? 
Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez 
isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres 
que vamos e arranquemos o joio? Não! Repli-
cou ele, para que, ao separar o joio, não ar-
ranqueis também com ele o trigo. Deixai-os 
crescer juntos até à colheita, e, no tempo da 
colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o 
joio, atai-o em feixes para ser queimado; mas 
o trigo, recolhei-o no meu celeiro.”

O Semeador tem inimigos mortais, que 
atuam à traição, com maldade e à noite. Atre-
vem-se até a fazer guerra biológica.

O inimigo também semeia. A sua tática é 
simples, mas fatal: vem, semeia e vai-se em-
bora. Apenas três gestos, e o mal está feito. 
Trabalho de profissional. Rapidez e precisão 
de terrorista. O seu método consiste em infil-
trar as suas ideias devastadoras, como se in-
troduz um vírus num computador, uma arma 
num avião ou umas bactérias num envelope. 
O seu objetivo é dividir, porque sabe que para 
Deus é muito importante ter um Reino unido. 
Para isso, semeia dúvidas, mentiras, desinfor-
mação, dissensão, desconfiança de modo tão 
hábil que parece que ali não aconteceu nada. 
Mas, um dia, de repente, aparecem as conse-
quências irreparáveis da malandrice.

Desde o princípio, as multidões seguem 
o Mestre entusiasmadas. O Seu êxito inicial 
eclipsa, com vantagem, a fulgurante popu-
laridade do Seu primo João, “o Batista”. Mas 
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também, desde o princípio, a oposição dos 
dirigentes religiosos do país começa a obscu-
recer o acolhimento favorável que o povo dá 
aos Seus ensinos.

A parábola do joio desmascara, desde o 
primeiro sintoma, a ameaça solapada de um 
poder maléfico escondido nas sombras. Uma 
conspiração que estende o seu trabalho de 
sapa por todos os lados, desde o mundo das 
ideias até ao da espiritualidade, desde as afir-
mações dos cientistas até aos guiões dos fil-
mes. Durante um tempo, ninguém suspeita de 
nada. As sementes de joio germinam entre os 
cereais e, de momento, tudo parece estar em 
ordem. Finalmente, o trigo começa a formar 
espigas e a presença do joio torna-se visível.

Nesta curta parábola, o Mestre aborda o 
misterioso tema do Grande Conflito, no qual 
se enfrentam os dois maiores poderes que 
atuam neste mundo. Este drama cósmico faz 
com que todos os seres humanos nasçam num 
campo de batalha. Ou, dito de outra maneira, 
é no coração do Homem que se trava a batalha 
mais encarniçada do Universo.

Quer queiramos quer não, todos partici-
pamos na luta. Não podemos ficar como espec-

tadores. Cada um dos nossos atos inclina a ba-
lança da vitória para um ou para o outro lado.

Esta parábola revela-nos que o mal que 
nos rodeia tem as suas causas. Há um grande 
inimigo com muito más intenções e muitíssi-
mos cúmplices, que não para de semear o joio.

O mal – ou aquilo a que a Bíblia chama 
pecado – é o joio nos nossos campos, a carga 
explosiva no carro armadilhado, o vírus nos 
nossos computadores, a sida da alma.

O Proprietário do campo da vida só tinha 
semeado boas sementes. Alguém se propôs 
provocar a desordem, onde, ao princípio, es-
tava previsto cultivar a harmonia.

À primeira vista, o trigo e o joio confun-
dem-se. No entanto, com o tempo, os seus 
frutos serão tão diferentes como a sua semen-
teira: o trigo, semeado em pleno dia, em plena 
luz; o joio, atirado às escondidas, nas trevas 
da noite. O bom cereal será fonte de vida; o 
joio terá de acabar o seu trabalho destruidor 
na fogueira.

A estratégia do inimigo consiste em 
espalhar uma semente que se pare-
ça com o trigo, como as moedas fal-
sas se parecem com as verdadeiras. 
Para lutar contra as forças da vida, 
atua contra estas espalhando men-
tiras tão parecidas com a verdade 
que até os mais informados devem 
precaver-se.

Mas a parábola avisa que o mal nunca 
poderá vencer o bem. Se, por um lado, é pe-
rigoso arrancar as ervas daninhas prematura-
mente, por outro lado, o facto de que abunde 
o joio não significa que não se cuide da plan-
tação. Mais ainda: o agricultor confia em que 
vai ganhar a partida. O seu campo continua a 
ser o objeto do seu cuidado máximo.

Ao não haver testemunhas da perfídia do 
inimigo, a pergunta dos servos é a que toda a 
gente faz perante o mistério do mal: “De onde 
vem o joio?” Só o dono do campo e o autor do 
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delito poderiam responder a esta importante 
questão, mas não resta dúvida de que este úl-
timo nunca reconheceria a sua culpa. Como os 
servos só conhecem o proprietário, dirigem-se 
a ele em busca de explicações. No entanto, a 
sua resposta – “Um inimigo fez isto” – não pa-
rece satisfazê-los completamente.

Aí temos, frente a frente, o suposto silên-
cio de Deus e a pertinaz surdez dos homens.

A pergunta dos servos esconde uma 
acusação velada de que o proprietário não 
domina a situação, não tem o valor suficiente 
ou os meios necessários para intervir. Para 
eles, a solução do problema parece evidente: 
haveria que eliminar o mal o quanto antes. 
Na sua indignação, pedem autorização para 
tomar o assunto nas suas mãos. (A pergunta 
semelhante do que faz Deus ante o escândalo 
do mal, ou porque permite o sofrimento, dá 
também por assente que temos uma solução 
melhor do que a d’Ele).

A proposta dos servos parece, com efeito, 
expedita: arrancar imediatamente cada planta 
de joio que apareça. No seu zelo bem-intencio-
nado, mas que toca a insolência, não duvidam 
de acusar o dono de negligência e de irrespon-
sabilidade. Não têm consciência da dificuldade 
da tarefa, nem da sua própria incompetência. 
Não chegam a captar a amplitude e as reper-
cussões do problema. Não se dão conta de que 
o seu método acabaria com a colheita, porque 
pisariam o campo e arrancariam muito trigo 
juntamente com o joio. Quer dizer, contribui-
riam precisamente para a destruição que o ini-
migo quer obter! Crendo combater a sua obra 
destruidora, estariam a acelerá-la!

Os trabalhadores, quanto mais ze-
losos, mais joio veem. O que salta à 
vista impede-os de verem o que só se 
revelará a longo prazo. Combatendo 
o joio, quer dizer, as consequências 
do drama, esquecem o trigo, que é o 
verdadeiro objeto da plantação.

Os servos da parábola, obcecados pelo 
joio, na sua reação precipitada, não têm em 
conta os estratagemas criminosos do inimi-
go. O dono do campo tem um plano melhor: 
“deixar crescer”, deixar amadurecer, que não 
é o mesmo que “deixar estar”. O dono da se-
menteira espera que o joio prolifere, para que 
a sua natureza nociva seja visível para todos. 
Alguns objetarão que muitas consequências 
do mal já são suficientemente claras sem ter 
que esperar mais. Mas, como saber com cer-
teza o que é irrecuperável e o que ainda não 
está maduro? O agricultor tem paciência, 
porque não quer que o joio consiga arruinar 
definitivamente nenhuma planta. A solução, 
de momento, é esperar até à colheita. O que 
pareceria negligência responde, na realida-
de, a um sábio projeto: Há que salvar a maior 
quantidade possível de trigo.

Às vezes, como aconteceu aos trabalha-
dores da parábola, irrita-nos e exalta-nos a 
situação dos nossos campos. Levados pela 
indignação, desejaríamos, à base de herbici-
das poderosos, limpá-los o quanto antes das 
ervas daninhas. O joio vê-se tanto que quase 
não nos deixa ver o trigo. Mas o Mestre recor-
da-nos de que, hoje em dia, nem sempre se 
pode saber com certeza quem é erva daninha 
e quem é trigo bom.

Embora pareça que a confusão reina 
entre a verdade e o erro, na realidade o trigo 
continua a ser trigo, e o joio, joio. Podemos 
confundi-los durante algum tempo, mas a ver-
dade impor-se-á finalmente: “Pelos seus fru-
tos os conhecereis.”

Esta parábola põe em guarda contra os 
maniqueísmos fáceis que traçam linhas de-
masiado categóricas entre as pessoas. Todos 
vivemos juntos num campo com grandes mar-
gens de erro. A olho nu, a diferença entre o 
trigo e o joio é vaga. O bem e o mal estão tão 
misturados que não há heresia que não tenha 
a sua parte de verdade, nem verdade humana 
que não tenha raminhos de outras ervas.

Esta parábola ensina-nos a vivermos no 
mundo real e não na utopia. A linha de sepa-
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ração entre o bom e o mau, o verdadeiro e o 
falso, o divino e o satânico, passa pelo meio 
de cada ser humano. Dado que não é fácil sa-
ber à primeira vista onde termina um e come-
ça o outro, devemos aprender a coabitar com 
prudência e tolerância, entre a incerteza e a 
fé, e renunciar a aplicar o juízo imediato ao 
que está reservado para o juízo final.

Além disso, não é fácil desfazer-se em 
qualquer momento das ervas daninhas que 
proliferam por toda a parte e dos espinhos que 
estendem os seus tenazes tentáculos. Ante a 
influência de certas ideias, tendências e ideo-
logias, como resistir ao seu poder de sedução, 
ou fazer frente ao seu nocivo influxo?

O Mestre preveniu-nos: não podemos 
evitar completamente o terrorismo do joio. Em 
vez de o combater, vale mais proteger o trigo. 
Desconfiemos dos herbicidas. Todos são tóxi-
cos e alguns mortais.

Quando a intolerância se disfarça de 
fervor religioso, inquisidores e integristas – 
sentindo-se seguros – não veem mais alter-
nativa do que fazer desaparecer aqueles que 
não partilham as suas ideias. O Mestre, ao 
contrário, dedicava especial atenção precisa-
mente aos que se encontravam mais afasta-
dos do Seu estilo de vida. Costumava dizer: 
“Não vim a chamar justos, mas pecadores, ao 
arrependimento.”

Finalmente, a Sua parábola responde à 
pergunta que todos nos fazemos alguma vez: 
“Se Deus existe, porque não elimina o mal de 

uma vez por todas?” Simplesmente porque 
não quer que nenhuma espiga se perca. Tra-
ta-se de acabar com a sida, sem exterminar 
os portadores; e de acabar com os vírus, sem 
destruir os computadores.

Esta parábola convida-nos a dei-
xarmos de olhar para os outros des-
de o ponto de vista dos servos, e a 
aprendermos a olhá-los como os vê 
o Semeador. Porque, para além das 
metáforas, nós, os seres humanos, 
podemos ser trigo e joio, inclusiva-
mente ao mesmo tempo.

Embora, na Natureza, um arbusto nunca 
se transforme numa roseira, na vida espiritual 
mesmo uma alma semeadora de joio pode 
transformar-se em trigo. É o milagre do novo 
nascimento. 

Num mundo em que o mal parece preva-
lecer, esta parábola devolve-nos a esperança. 
Porque nos diz que todo o joio do mundo não 
vale um grão de trigo. O ataque traiçoeiro do 
inimigo e dos seus sequazes contrasta com a 
sábia paciência do dono dos campos, que con-
tinua a esperar uma magnífica colheita.

A sua fé – e porque não a nossa? – é 
acreditar na possibilidade de que muitas das 
supostas ervas daninhas sejam finalmente 
trigo bom.

a) Se o mal nasceu no Céu, no coração de 
um anjo, por que razão Deus não o destru-
iu no imediato, poupando o Universo a um 
enorme sofrimento?

?
Para	Refletires	

b) De que forma, por vezes, demonstramos 
zelo sem inteligência, à luz de Romanos 
10:2 e 3, na Igreja e em casa, ainda que pos-
samos desejar o melhor para o campo?

c) O que é o processo de peneiramento? 
Quem é que o conduz?
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8.	ENCONTRO	com o Amor

“Continuou: Certo homem tinha dois filhos; o mais moço 
deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. 

E ele lhes repartiu os haveres...” (Ver Lucas 15:11-32.)

O Mestre fez uma ligeira pausa. Depois de 
Se concentrar por um momento, cons-
ciente da importância do que ia dizer, 

retomou o Seu discurso com o seguinte relato:
“Um homem tinha dois filhos; o mais 

moço deles disse ao pai: – Pai, dá-me a parte 
que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os 
haveres.

Passados não muitos dias, o filho mais 
moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu 
para uma terra distante, e lá dissipou todos 
os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois 
de ter consumido tudo, sobreveio àquele país 
uma grande fome, e ele começou a passar ne-
cessidade. Então ele foi e pôs-se ao serviço de 
um dos cidadãos daquela terra, e este o man-
dou para os seus campos a guardar porcos.

Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas 
que os porcos comiam; mas ninguém lhe dava 
nada. Então, caindo em si, disse: Quantos tra-
balhadores de meu pai têm pão com fartura, e 

eu aqui morro de fome! Levantar-me-ei e irei 
ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei con-
tra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser 
chamado teu filho; trata-me como um dos teus 
trabalhadores.

E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha 
ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, 
compadecido dele, correndo, o abraçou e bei-
jou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o 
céu e diante de ti; já não sou digno de ser cha-
mado teu filho.

O pai, porém, disse aos seus servos: 
Trazei depressa a melhor roupa; vesti-o, pon-
de-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés; 
trazei também e matai o novilho cevado. Co-
mamos e regozijemo-nos, porque este meu 
filho estava morto e reviveu, estava perdido e 
foi achado. E começaram a regozijar-se.

Ora, o filho mais velho estivera no cam-
po; e, quando voltava, ao aproximar-se da 
casa, ouviu a música e as danças. Chamou um 
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dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. 
E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai man-
dou matar o novilho cevado, porque o recupe-
rou com saúde.

Ele se indignou e não queria entrar; sain-
do, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas 
ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te 
sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, 
e nunca me deste um cabrito sequer para ale-
grar-me com os meus amigos; vindo, porém, 
esse teu filho, que desperdiçou os teus bens 
com meretrizes, tu mandaste matar para ele o 
novilho cevado.

Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu 
estás sempre comigo; tudo o que é meu é teu. 
Entretanto, era preciso que nos regozijásse-
mos e nos alegrássemos, porque esse teu ir-
mão estava morto e reviveu, estava perdido e 
foi achado.”

O Mestre tinha observado a difi-
culdade que tinham muitos filhos 
em construirem a sua autonomia 
pessoal em relação aos seus pais, 
em especial, os rapazes. E, ao mes-
mo tempo, a dificuldade que têm 
os pais para facilitarem o processo 
de amadurecimento dos filhos, ou 
para o acompanharem acertada-
mente. A uns e outros é mais fácil 
dramatizar e complicar as tensões 
do que resolvê-las.

Nesta história de família, a ausência da 
mãe torna mais patética, se isso é possível, a 
ansiedade e angústia destes três homens com 
dificuldades para sintonizar os seus afetos. Os 
três sofrem e, sem querer, os três se magoam. 
Por um lado, sobressai a pena de um pai in-
compreendido pelos seus filhos e, por outro, 
a rebeldia destes, tanto do que foge de casa, 
como daquele que fica.

Embora esta parábola se situe, em prin-
cípio, num contexto de alegria, tal como na 

vida real, a dor atravessa a existência de todos 
os seus personagens.

Maravilha, no entanto, a sobriedade, o 
pudor, a delicadeza do Mestre, que, num tema 
tão propenso ao sentimentalismo, consegue 
manter-Se objetivo, sem pronunciar, em mo-
mento algum, qualquer condenação ou acusa-
ção. Relata desgraças e frustrações, mas não Se 
irrita contra ninguém. A compaixão ante o so-
frimento prevalece sobre a descrição das faltas.

Nenhuma palavra de justificação ou de 
recriminação para o pai, que não conseguiu 
evitar a incompreensão dos seus filhos. Ne-
nhum juízo de valor sobre o comportamento 
do filho mais novo. A parábola limita-se a des-
crever as suas desventuras. O relato não atira 
à cara do mais velho os seus ciúmes, nem o 
acusa de nada. Limita-se a apresentá-lo como 
um jovem infeliz no meio da alegria dos ou-
tros. Nem sequer pretende que o regresso do 
mais novo esteja isento de interesses egoístas, 
nem que a indignação do mais velho fosse, 
em parte, justificada. É tão difícil avaliar os 
sentimentos! O Mestre limita-Se a apresentar 
os factos, deixando-nos plenamente abertos à 
nossa própria reflexão.

Embora a parábola não saliente as di-
ferenças, os dois filhos são perfeitamente re-
tratados: O mais novo, inquieto e generoso, 
mas aventureiro, irresponsável e caprichoso. 
O mais velho, trabalhador e caseiro, mas taci-
turno, ressentido e invejoso.

A parábola começa por apresentar o filho 
mais novo, um rapaz insatisfeito que decide 
sair de casa, para se divertir, viajar e conhecer 
o mundo...

Ao tomar a iniciativa de pedir a herança 
familiar, está a agir como se o seu pai tivesse 
morrido, já que, naquela sociedade – como 
nesta –, os filhos não costumavam herdar 
senão depois da morte dos pais. Exigir a sua 
parte da herança era excluir da sua vida, de 
repente, o seu pai e o seu irmão. Na realida-
de, atua como se não existissem, já que não 
consulta a sua opinião num assunto tão sério 
como a partilha do património. 
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O seu pai só conta na sua vida como uma 
caixa automática: “Dá-me o meu dinheiro.” 
No entanto, na reação do pai, o respeito pela 
liberdade do filho prevalece sobre interesses e 
temores. Depois de cálculos, avaliações e con-
tas, o jovem recebe a sua parte, e, deixando 
para trás o seu lar e os seus, empreende a via-
gem da sua vida. 

A imaginação supre facilmente o que su-
gere o relato. O jovem e provinciano novo rico 
instala-se numa cidade longínqua. Veste-se 
como um príncipe, aluga uma boa casa, ro-
deia-se de belas mulheres e de uma nuvem de 
amigos que se riem das suas piadas enquanto 
vivem à sua sombra. O ingénuo “senhorzi-
nho mãos-rotas” ainda não aprendeu que os 
delírios de grandeza são mais caros do que 
parecem, e que, a longo prazo, esbanjar e ter 
são incompatíveis. Assim, um dia, descobre, 
consternado, que a sua corrida desenfreada 
em busca de prazer terminou e que ele ficou 
sem ouro, sem prata e sem bronze. Sem saúde, 
sem recursos e sem amigos.

Para cúmulo dos males, uma prolongada 
seca devasta o país, afundando-o na miséria. 
Acossado pela fome, o arruinado herdeiro 
acaba a guardar porcos.

A situação torna-se tão difícil que, em se-
gredo, o rapaz surpreende-se a si mesmo a de-
sejar as alfarrobas dos porcos, sem conseguir 
com que a imaginada doçura de tão ásperos 
frutos consiga suavizar um mínimo que seja a 
amargura da sua alma.

Na sua casa bastou dizer: “Dá-me a heran-
ça”, para que o seu pai lha desse. No mundo, 
nem sequer se atreve a pedir um punhado de 
alfarrobas para matar a fome, porque ninguém 
lhas daria. Nas pocilgas onde costuma acabar 
este tipo de pródigos, o valor material dos por-
cos passa por cima dos valores humanos.

O novo pobre, que sacrificou a sua ju-
ventude no altar do prazer, constata que neste 
mundo proliferam as diversões e o ócio, mas 
que, na realidade, abundam ainda mais as 
frustrações e as penas. Descobre, além disso, 
que a sua insatisfação não depende tanto das 
suas necessidades como das suas expectativas, 
já que se sentia quase tão infeliz quando tinha 
tudo como agora, que não tem nada. É que a 
felicidade que depende do ter é muito frágil. 
Quando se perdem os bens, não sobra nada.

A recordação do seu lar persegue-o. A 
ideia de regressar a casa aflora por vezes, 
obstinada, para ser reprimida sem piedade. 
Voltar como um mendigo, descalço, andrajo-
so, sem saúde, sem forças, sem honra, para 
admitir diante de todos a sua estupidez. Vol-
tar como um pedinte à casa de onde tinha 
saído como um rei... Voltar a uma casa onde 
já não tinha direito a nada, onde já não tinha 
nada... Enfim, talvez tivesse o seu pai. Ainda 
o teria? A imagem do seu último olhar na des-
pedida continuava a perturbar as suas dolo-
rosas recordações...

De repente, como se dos seus olhos caísse 
uma venda invisível que o tinha impedido de 
ver a realidade, começou a voltar a si, a tomar 
consciência da miséria do seu estado e da dor 
que, sem dúvida, tinha causado ao seu pai.
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“Tenho que me levantar de onde estou e 
ir ter com ele. Tenho que lhe dizer: Pai, ofendi 
Deus e ofendi-te a ti; já não sou digno de ser teu 
filho. Mas não posso viver sem o teu perdão. Dei-
xa que pague um pouco do muito que te devo, 
servindo-te como o último dos teus criados.”

O jovem desencaminhado teve ne-
cessidade de chegar ao fundo para 
poder levantar-se: “Pequei”, confes-
sa. A partir daí começa a vislumbrar 
a saída.

E o amor do pai, que atiça no seu peito 
arrependido o desejo irresistível de se reconci-
liar com ele, vai-o guiando passo a passo pelo 
caminho poeirento de regresso ao lar.

À vista da sua casa, confundido pelas re-
cordações da sua agitada adolescência e pela 
angústia de encontrar talvez a porta fechada, 
está a ponto de desistir. Mas não tem tempo 
para isso. A porta está aberta e alguém vem 
a correr, penosa mas decididamente, ao seu 
encontro. Pai e filho fundem-se num abraço. 
O segundo, confuso e a tremer, entre beijos e 
lágrimas, põe-se a balbuciar o discurso prepa-
rado no fundo da sua pocilga:
– Pai, fiz-te muito mal. Não mereço ser teu filho.

Mas o pai, que nunca se sentiu tão pai 
como agora, recuperou de repente a sua razão 
de viver e a sua energia perdida. Não precisa de 
mais nada. O seu filho continua a ser seu filho.
– Vistam-no imediatamente como deve ser. 
Deem-lhe o anel com o meu selo e preparem 
um banquete do melhor. Porque este meu fi-
lho estava morto e voltou a viver. Tinha-o per-
dido e encontrei-o.

E depois de tanto tempo de silêncio, os 
velhos muros da quinta voltam a ressoar com 
alegria de festa.

O FILHO MAIS VELHO
A segunda parte da parábola centra-se no fi-
lho mais velho, que regressa do campo. Ao 
aproximar-se da casa e ao ouvir a música, 
começa a pressentir algo de anormal. Em vez 

de entrar na festa, interroga os criados e estes 
contam-lhe tudo.
– Chegou o teu irmão! O teu pai está louco 
de alegria por o ter recuperado com vida. Até 
mandou matar o vitelo gordo.

O jovem não consegue conter o seu res-
sentimento. Paralisado pelo ódio, nega-se a 
ultrapassar aquela porta, para além da qual 
reinam a alegria e a luz.

E ali, nas trevas exteriores, no umbral 
da casa paterna, no mesmo lugar do cami-
nho onde acaba de encontrar o seu filho mais 
novo, o pai tem de sair também para ir buscar 
o seu outro filho.

Mas desta vez não há abraço. Com um 
gesto brusco, o filho afasta o pai. E como um 
vómito longamente reprimido, espeta as suas 
críticas:
– Há tantos anos que te sirvo sem nunca te 
desobedecer e tu nunca me deste um cabrito 
para fazer uma festa com os meus amigos. E 
agora que volta esse teu filho que esbanjou os 
teus bens com as prostitutas, matas para ele o 
vitelo gordo.

A confissão estava feita. “Já não posso 
sentir-me teu filho, porque sempre me escra-
vizaste. Tu não és para mim um pai, mas sim 
um tirano.”

A sua insatisfação e angústia tinham-
-no encarcerado no ressentimento. Enquanto 
o seu irmão sonhava com o privilégio de ser 
aceite como escravo, ele queixa-se de ter sido 
tratado como tal.

Paradoxalmente, o mais velho, quanto 
mais se quer distanciar do seu irmão, mais se 
parece com ele. Se o mais novo exigiu ao pai: 
“Dá-me o meu dinheiro e serei feliz”, o mais 
velho critica-o: “Nunca me deste nada. Nunca 
fui feliz, por tua culpa.”

Como o seu irmão antes de voltar, ambos 
cifram a sua felicidade no que esperam rece-
ber. A sua visão egocêntrica da existência tur-
va-se com os seus desejos insatisfeitos. Estes 
pródigos do consumo, quanto mais têm mais 
infelizes se sentem, já que esperam ter uma 
felicidade que só se encontra no ser e no dar.
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As críticas do mais velho revelam o que 
poderíamos chamar a “síndrome do cabrito 
sonhado”, quer dizer, atribuir a culpa da nos-
sa frustração e do nosso ressentimento a algo 
nunca conseguido:
– Tu nunca me deste nada. Pois bem. Agora 
sou eu que não quero nada teu.

Mas o pai, com o mesmo amor com que 
tinha abraçado o mais novo, mas com uma 
nova punhalada na alma, estende também os 
seus braços ao mais velho.

O tom emocionado da sua surpreendente 
resposta ainda nos comove:
– Meu filho. Tu estás sempre comigo e tudo o 
que é meu é teu! Como é que não ia fazer uma 
festa e alegrar-me, se este teu irmão, que já 
considerava morto, voltou a viver, acreditava 
que estava perdido e voltei a encontrá-lo?

“Tu nunca me deste nada...” “Tu sempre 
estás comigo...” Quantas vezes, no sempiterno 
campo de batalha familiar, no tiroteio quotidia-
no do “tu sempre...” e do “tu nunca...”, vamos 
ferindo de morte, sem nos darmos conta, os nos-
sos mais preciosos relacionamentos pessoais.

Como o irmão mais velho, conseguimos 
agravar o sofrimento dos outros em vez de po-

tenciar a sua alegria. É-nos muito mais fácil 
estragar a festa ao pai do que entrar nela para 
desfrutar com a família reunida.

O PAI
O personagem principal da parábola é, evi-
dentemente, o pai.

O clímax da parábola não está na conver-
são do filho mais novo, nem na rejeição refrac-
tária do filho mais velho em partilhar a alegria 
pelo regresso do seu irmão mais novo, mas na 
reação do pai.

Enquanto os dois filhos vivem para si 
mesmos, centrados nos seus interesses e no 
que podem obter (“Dá-me a minha parte dos 
bens, que me corresponde”; “nunca me deste 
o suficiente”), o interesse do pai está centrado 
no bem dos seus filhos. Vive para eles. Só as-
pira a ser pai: “Tu estás sempre comigo; o teu 
irmão estava morto e reviveu; tinha-o perdido 
e encontrei-o.”

O pai é fiel, antes de mais, à sua pater-
nidade, ao amor pelos seus filhos, que nada, 
nem sequer as suas injustas atitudes, pode al-
terar. Este pai não se contenta com acolher em 
casa o filho ingrato recuperado. A sua alegria 
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é tal que tudo lhe parece pouco para celebrar 
o seu regresso.

Mas o filho mais velho sente-se mal com 
essa alegria. Não tendo desfrutado nunca do 
que tinha na casa paterna, considera-se – tal-
vez com alguma razão – vítima de uma ofensa 
por comparação. A alegria dessa festa inespe-
rada irrita-o, por lhe parecer injusta e desme-
dida. Ferido no que considerava serem os seus 
direitos, ao ver que a graça do pai se derrama 
sobre o patife do seu irmão, renega a sua fra-
ternidade. E, dirigindo-se ao seu pai, chama 
ao seu irmão “esse teu filho”.

O pai, que apenas quer restabelecer o re-
lacionamento destruído e reconciliar os seus, 
põe as coisas no seu lugar e refere-se ao seu fi-
lho mais novo em termos de “esse teu irmão”. 
Para um pai que perdoou deveras, por infame 
que tenha sido o passado do seu filho, o seu 
presente é absolutamente impecável.

Se amar é desejar a felicidade do outro, 
Deus, como bom Pai, não poderá desfrutar da 
festa, se Lhe faltar um filho. O Seu amor de Pai 
reclama: “Nunca sem os Meus filhos.”

Se amar, para ele, foi respeitar os senti-
mentos de impaciência de um filho, dando-lhe 
tempo e espaço para crescer, amar será tam-
bém respeitar os (res)sentimentos do outro, 
dando -lhe ocasião e razões para se reconciliar.

Nesta lição incomparável de relações hu-
manas, o reencontro tem lugar sobre ruínas. 
Mas o pai prefere reatar o diálogo, aproveitan-
do pedaços quebrados, do que renunciar a ele.

A última palavra da parábola é uma per-
gunta aberta a cada pessoa:
– Não era preciso que nos alegrássemos? 

O relato insiste na necessidade da ale-
gria. A alegria do Céu e dos anjos, quando um 
perdido se recupera, culmina agora com a ale-
gria do próprio pai, que organiza uma festa e 
convida todos a desfrutarem com ele.

É que Deus sente mais alegria por um pe-
cador que se arrepende do que por noventa e 
nove “justos” que não veem nenhuma neces-
sidade de arrependimento. Porque Ele pode 
todas as coisas, exceto obrigar-nos a amá-l’O.

Com essa parábola inacabada, o Mestre 
dirige, mais uma vez, um sinal de alarme ao 
espírito justiceiro dos “irmãos mais velhos”. 
Ao rejeitarem os pecadores sem direitos que 
estão a voltar a casa, os herdeiros correm o 
risco de ficar de fora.

Agarrados aos nossos supostos méritos, 
à nossa fidelidade rançosa de toda a vida, 
amargurados pelos cabritos assados – que, 
no fim de contas, ninguém nos negou – todos 
corremos o risco, como o irmão mais velho, de 
ficar fora da festa.

Ante a reconciliação alegre de cada ir-
mão mais novo, a cada irmão mais velho cabe 
a responsabilidade de afirmar perante o Pai o 
seu papel de desmancha-prazeres ou de en-
trar no banquete e multiplicar a Sua alegria.

Se o Mestre tivesse esperado uma 
reação dos Seus ouvintes, esta te-
ria podido ser algo assim: “Pai, 
pródigo de misericórdia, retém-me 
sempre na Tua casa, o mais lon-
ge possível dessa região afastada. 
Mas, acima de tudo, não gostaria 
de reagir como o irmão mais velho! 
Não quero perder a Tua festa, nem 
estragar-Ta a Ti.”

?
Para	Refletires	

a) Quais são os limites espirituais que 
devem existir num lar cristão perante 
um filho adolescente problemático?

b) Seriam legítimos os sentimentos do 
irmão do pródigo?

c) Depois de um afastamento, regres-
sar a casa, a um relacionamento ou a 
uma igreja, é, muitas vezes, difícil. Que 
passos podem ser dados para permitir a 
reconciliação?
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