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Ambiente:

Continuamos ainda no ambiente do “discurso 

da planície”, onde Jesus apresenta os elementos 

fundamentais da existência cristã. Apesar disso, 

pode perceber-se que Lucas está preocupado com 

os “falsos mestres”. O texto de hoje começa com 

um provérbio (“poderá um cego guiar outro cego?”

– vers. 39) que Mateus coloca num contexto completa 

mente diferente do de Lucas: enquanto que em 

Mateus (cf. Mt 15,14) ele aparece num contexto de 

crítica aos fariseus, aqui é uma advertência contra os 

falsos mestres na comunidade cristã que, na 

década de 80, começam a aparecer nas comunidades 

e cujas doutrinas apresentam desvios sérios em 

relação ao essencial da mensagem de Jesus Cristo.

«Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois nalguma cova? ...;

EVANGELHO – Lc 6, 39-45
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Mensagem-1: 
Segundo Lucas, o verdadeiro mestre será sempre um

discípulo de Jesus, o mestre por excelência; e a

doutrina apresentada não poderá afastar-se daquilo

que Jesus disse e ensinou (vers. 39-40). Quando

alguém apresenta a própria doutrina e não as

propostas de Jesus está, muito provavelmente, a

desorientar os irmãos. A comunidade deve ter isto

presente, a fim de não se deixar conduzir por

caminhos que a afastem do verdadeiro caminho que

é Jesus. Um segundo desenvolvimento, diz respeito

ao julgamento dos irmãos (vers. 41-42). Há na

comunidade cristã pessoas que se consideram

iluminadas, que “nunca se enganam e raramente têm

dúvidas”, muito exigentes para com os outros, que

não reparam nos seus telhados de vidro quando

criticam os irmãos…

«Poderá um cego guiar outro cego?..»

EVANGELHO – Lc 6, 39-45
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Mensagem-2: 

Um segundo desenvolvimento, diz respeito ao

julgamento dos irmãos (vers. 41-42). Há na

comunidade cristã pessoas que se consideram

iluminadas, que “nunca se enganam e raramente

têm dúvidas”, muito exigentes para com os outros,

que não reparam nos seus telhados de vidro

quando criticam os irmãos… Apresentam-se muito

seguros de si, às vezes com atitudes de

autoridade, de orgulho e de prepotência e são

incapazes de aplicar a si próprios os mesmos

critérios de exigência que aplicam aos outros.

Esses são (a palavra é dura, mas não a podemos

“branquear”) “hipócritas”: o termo não designa só o

homem.

«Poderá um cego guiar outro cego?..»

EVANGELHO – Lc 6, 39-45
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Pode o verdadeiro discípulo de Jesus ser “perverso” e

“ímpio”? Na comunidade de Jesus não há lugar para

esses “juízes”, intolerantes e intransigentes, que estão

sempre à procura da mais pequena falha dos outros para

condenar, mas que não estão preocupados com os erros

e as falhas – às vezes bem mais graves – que eles

próprios cometem. Quem não está numa permanente

atitude de conversão e de transformação de si próprio

não tem qualquer autoridade para criticar os irmãos.

Finalmente, Lucas apresenta o critério para discernir

quem é o verdadeiro discípulo de Jesus: é aquele que dá

bons frutos (vers. 43-45). Neste contexto, parece dever

ligar-se os “bons frutos” com a verdadeira proposta de

Jesus: dá bons frutos quem anuncia fielmente em que

essa mensagem não pode gerar senão união,

fraternidade, partilha, amor, reconciliação.

Mensagem-3: 

«Poderá um cego guiar outro cego?..»

EVANGELHO – Lc 6, 39-45
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-• Pode acontecer que a radicalidade do 

Evangelho de Jesus seja viciada pela 

nossa tendência em “suavizar”, “atenuar”, 

“adaptar”, de forma a que a mensagem 

seja mais consensual, menos radical, mais 

contemporizadora…  Não estaremos, 

assim, a retirar à proposta de Jesus a sua 

capacidade transformadora e a escolher 

um caminho de facilidade?
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Reflexão:

«Poderá um cego guiar outro cego?..»

EVANGELHO – Lc 6, 39-45


