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Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Ambiente: 

Agora, começa outra secção, em que todo o interesse do 

evangelista é mostrar as atitudes que as distintas pessoas ou 

grupos vão assumir diante de Jesus (cfr. Mt 11,2-12,50). A 

narração é retomada com a pergunta dos enviados de João 

Baptista (que está na prisão, por ordem de Herodes Antipas, a 

quem o Baptista havia criticado por viver maritalmente com a 

cunhada – cfr. Mt 14,1-5): Jesus é mesmo “o que está para vir”?. 
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A pergunta não é ociosa… João esperava um Messias que viesse 

lançar fogo à terra, castigar os maus e os pecadores, dar início ao 

“juízo de Deus” (Mt 3,11-12); e, ao contrário, Jesus aproximou-se 

dos pecadores, dos marginais, dos impuros, estendeu-lhes a mão, 

mostrou-lhes o amor de Deus, ofereceu-lhes a salvação (cfr. Mt 8-

9). João e os seus discípulos estão, pois, desconcertados: Jesus 

será o Messias esperado, ou é preciso esperar um outro que 

venha actuar de uma forma mais decidida, mais lógica e mais 

justiceira? 

«Ide contar a João o que vedes e ouvis…....» 

EVANGELHO – Mt 24,37-44 
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Mensagem: O nosso texto divide-se em duas partes… Na primeira,  

Jesus responde à pergunta de João e dá a entender  

que ele é o Messias (v.2-6); na segunda, temos a  

apreciação que o próprio Jesus faz da figura e da  

acção profética de João (v.7-11). 
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«Ide contar a João o que vedes e ouvis…....» 

EVANGELHO – Mt 24,37-44 

1ª Jesus tem consciência de ser o Messias? Sim;  

para dá-la, Jesus recorre a um conjunto de citações de  

Isaías que definem, na perspectiva dos profetas, a  

acção do Messias enviado de Deus: dar vida aos  

mortos (Is 26,19), curar os surdos (Is 29,18), dar vista  

aos cegos, dar liberdade de movimentos aos coxos  

(Is 35,5-6), anunciar a Boa Nova aos pobres (Is 61,1).  

Ora, se Jesus realizou estas obras (Mt 8-9), é porque 

Ele é o Messias, enviado por Deus para libertar os  

homens e para lhes trazer o “Reino”.  
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«Ide contar a João o que vedes e ouvis…....» 

EVANGELHO – Mt 24,37-44 

2ª Na segunda parte, temos a declaração de Jesus  

sobre o Baptista. Mateus utiliza um recurso retórico  

muito conhecido: uma série de perguntas que  

convidam os ouvintes a dar uma resposta concreta.  

João não é um pregador oportunista cuja mensagem  

segue as modas, nem um elegante convencido que vive  

no luxo. João é um profeta e mais do que um profeta. A  

declaração, que começa com uma referência à Escritura  

(Ex 23,20; Mal 3,1) pretende clarificar qual a relação  

entre ambos e o lugar de João no “Reino”: João é o  

percursor do Messias; é “Elias”, aquele que tinha de vir  

antes, a fim de preparar o caminho para o Messias  

(Mal 3,23-24)… No entanto, aqueles que entraram no  

“Reino” através do seguimento de Jesus são mais do  

que Ele.  
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Reflexão: 

•Os “sinais” que Jesus realizou enquanto esteve entre nós têm de 

continuar a acontecer na história; agora, são os discípulos de Jesus 

que têm de continuar a sua missão e de perpetuar no mundo, em 

nome de Jesus, a acção libertadora de Deus. Os que vivem amarrados 

ao desespero de uma doença incurável encontram em nós um sinal 

vivo do Cristo libertador que lhes traz a salvação? Os “surdos”, 

fechados num mundo sem comunicação e sem diálogo, encontram em 

nós a Palavra viva de Deus que os desperta para a comunhão e para 

o amor? Os “cegos”, encerrados nas trevas do egoísmo ou da 

violência, encontram em nós o desafio que Deus lhes apresenta de 

abrir os olhos à luz? Os “coxos”, privados de movimento e de 

liberdade, escondidos atrás das grades em que a sociedade os 

encerra, encontram em nós a Boa Nova da liberdade?  

Os “pobres”, marginalizados, sem voz nem dignidade, sentem em 

nós o amor de Deus? 
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