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Ambiente:

O Evangelho segundo Mateus descreve, depois, O Evangelho segundo Mateus descreve, depois, 

o anúncio central de Jesus: nas o anúncio central de Jesus: nas suas suas palavras e palavras e 
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o anúncio central de Jesus: nas o anúncio central de Jesus: nas suas suas palavras e palavras e 

nos seus nos seus gestos,Jesusgestos,Jesus anuncia esse mundo anuncia esse mundo 

novo a que ele chama novo a que ele chama ““o Reino dos céus”. Do o Reino dos céus”. Do 

anúncio do “Reino” nasce a comunidade dos anúncio do “Reino” nasce a comunidade dos 

discípulos discípulos -- isto é, nasce um grupo que assimila isto é, nasce um grupo que assimila 

as as propostas de propostas de Jesus. Os discípulos são a Jesus. Os discípulos são a 

“comunidade do Reino”, instruídos por Jesus, “comunidade do Reino”, instruídos por Jesus, 

formados formados na na mentalidade do “Reino”, onde mentalidade do “Reino”, onde 

recebem recebem a a missão de testemunhar o “Reino”, missão de testemunhar o “Reino”, 

após a partida de Jesus. após a partida de Jesus. 
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Mensagem-1: 

A morte de Jesus tem de ser entendida no A morte de Jesus tem de ser entendida no 

contexto daquilo que foi a sua vida. Desde contexto daquilo que foi a sua vida. Desde 
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cedo, Jesus apercebeucedo, Jesus apercebeu--se de que o Pai o se de que o Pai o 

chamava a uma missão: anunciar esse chamava a uma missão: anunciar esse 

mundo novo, de justiça, de paz e de amor mundo novo, de justiça, de paz e de amor 

para todos os homens. Para concretizar para todos os homens. Para concretizar 

este projecto, Jesus passou pelos este projecto, Jesus passou pelos 

caminhos da Palestina “fazendo o bem” e caminhos da Palestina “fazendo o bem” e 

anunciando a proximidade de um mundo anunciando a proximidade de um mundo 

novo, de vida, de liberdade, de paz e de novo, de vida, de liberdade, de paz e de 

amor para todos. amor para todos. 
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Mensagem-2: 

Ensinou que Deus era amor e que não excluía Ensinou que Deus era amor e que não excluía 

ninguém, nem mesmo os pecadores; ensinou ninguém, nem mesmo os pecadores; ensinou 

que os leprosos, os paralíticos, os cegos, não que os leprosos, os paralíticos, os cegos, não 
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que os leprosos, os paralíticos, os cegos, não que os leprosos, os paralíticos, os cegos, não 

deviam ser marginalizados, pois não eram deviam ser marginalizados, pois não eram 

amaldiçoados por Deus; ensinou que eram os amaldiçoados por Deus; ensinou que eram os 

pobres e os excluídos os preferidos de Deus e pobres e os excluídos os preferidos de Deus e 

aqueles que tinham um coração mais aqueles que tinham um coração mais 

disponível para acolher o “Reino”; e avisou os disponível para acolher o “Reino”; e avisou os 

“ricos” (os poderosos, os instalados), de que o“ricos” (os poderosos, os instalados), de que o

egoísmo, o orgulho, a autoegoísmo, o orgulho, a auto--suficiência, o suficiência, o 

fechamento sófechamento só podiam conduzir à morte.podiam conduzir à morte.
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Mensagem-3: 

O projecto libertador de Jesus entrou em choque O projecto libertador de Jesus entrou em choque 
–– como era inevitável como era inevitável –– com a atmosfera de com a atmosfera de 
egoísmo, de má vontade, de opressão que egoísmo, de má vontade, de opressão que 
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egoísmo, de má vontade, de opressão que egoísmo, de má vontade, de opressão que 
dominava o mundo. As autoridades políticas e dominava o mundo. As autoridades políticas e 
religiosas sentiramreligiosas sentiram--se incomodadas com a se incomodadas com a 
denúncia de Jesus. A morte de Jesus é a denúncia de Jesus. A morte de Jesus é a 
consequência lógica do anúncio do “Reino”: consequência lógica do anúncio do “Reino”: 
resultou das tensões e resistências que a resultou das tensões e resistências que a 
proposta do “Reino” provocou entre os que proposta do “Reino” provocou entre os que 
dominavam o mundo. Na cruz, vemos aparecer o dominavam o mundo. Na cruz, vemos aparecer o 
Homem Novo, o protótipo do homem que ama Homem Novo, o protótipo do homem que ama 
radicalmente e que faz da sua vida um dom para radicalmente e que faz da sua vida um dom para 
todos.todos.
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Reflexão:Reflexão:

• Celebrar a paixão
é a morte de Jesus é 
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é a morte de Jesus é 

abismar-se na 

contemplação de um 

Deus a quem o amor 

tornou frágil… 


