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EVANGELHO – Mt 9,9-13

«Jesus……chamou Mateus, sentado no posto 

de cobrança dos impostos, e disse-lhe:   Segue-Me…..»
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Ambiente:
O nosso texto faz parte de uma longa secção, na qual 
Mateus põe Jesus – com as suas palavras e as suas 
acções – a anunciar o “Reino”. Essa secção vai de 
Mt 4,23 a 9,35.

Na primeira parte da secção (Mt 5Mt 5--77), Mateus apresenta
o “sermão da montanha”:num discurso magnífico, Jesus 
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o “sermão da montanha”:num discurso magnífico, Jesus 
apresenta a “leia “lei” e o programa desse “Reino” que Ele 
veio propor: é o anúncio do “Reino” por palavras.
Na segunda parte da secção (Mt 8Mt 8--99), Mateus 
apresenta o anúncio do “Reinoanúncio do “Reino” através das acções de 
Jesus. O autor coloca-nos diante de três conjuntos de 
acções ou “milagres” de Jesus que tornam presente a 
realidade do “Reino” (Mt 8,1-15;8,23-9,8; 9,18-31); entre 
cada um desses conjuntos aparecem reflexões sobre o
significado dos “gestos” de Jesus e apelos ao seu 
seguimento… O nosso texto (Mt 9,9O nosso texto (Mt 9,9--13) insere13) insere--se se 
neste esquema: neste esquema: é um apelo ao seguimento de Jesusé um apelo ao seguimento de Jesus.
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Mensagem: 
Na primeira parte (v. 9),Na primeira parte (v. 9), temos o chamamento do publicano temos o chamamento do publicano 
Mateus. Naquele tempo os publicanos estavam catalogados Mateus. Naquele tempo os publicanos estavam catalogados 
como pecadores públicos notórios. Eram os cobradores de como pecadores públicos notórios. Eram os cobradores de 
impostos que, além de estarem ao serviço do opressor impostos que, além de estarem ao serviço do opressor 
romano, tinham a fama e o proveito de explorarem os pobres. romano, tinham a fama e o proveito de explorarem os pobres. 
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romano, tinham a fama e o proveito de explorarem os pobres. romano, tinham a fama e o proveito de explorarem os pobres. 
A linguagem oficial associavaA linguagem oficial associava--os aos ladrões, aos pagãos, os aos ladrões, aos pagãos, 
aos assassinos e às prostitutas. Os publicanos eram aos assassinos e às prostitutas. Os publicanos eram 
considerados, para todos os efeitos, pecadores públicos, considerados, para todos os efeitos, pecadores públicos, 
permanentemente afectados de impureza e que nem sequer permanentemente afectados de impureza e que nem sequer 
podiam fazer penitência, pois eram incapazes de reconhecer podiam fazer penitência, pois eram incapazes de reconhecer 
todos aqueles a quem tinham defraudado. Os fariseus, muito todos aqueles a quem tinham defraudado. Os fariseus, muito 
ciosos da sua santidade, mudavam de passeio quando, na rua, ciosos da sua santidade, mudavam de passeio quando, na rua, 
viam um publicano vir ao seu encontro. viam um publicano vir ao seu encontro. Eram, portanto, gente Eram, portanto, gente 
desclassificada (apesar de rica), impura, considerada desclassificada (apesar de rica), impura, considerada 
amaldiçoada por Deus e, portanto, completamente à margem amaldiçoada por Deus e, portanto, completamente à margem 
da salvaçãoda salvação..
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O verbo “akolouthéô”, aqui utilizado na forma O verbo “akolouthéô”, aqui utilizado na forma 
imperativa,imperativa,
traduz a acção de “ir atrás” e define a atitude de um traduz a acção de “ir atrás” e define a atitude de um 
discípulo que aceita ligardiscípulo que aceita ligar--se a um “mestre”, escutar as se a um “mestre”, escutar as 
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discípulo que aceita ligardiscípulo que aceita ligar--se a um “mestre”, escutar as se a um “mestre”, escutar as 
suas lições e imitar os seus exemplos de vida… É, suas lições e imitar os seus exemplos de vida… É, 
portanto, isso que Jesus pede a Mateus. Mateus, sem portanto, isso que Jesus pede a Mateus. Mateus, sem 
objecções nem pedidos de esclarecimento, deixa tudo objecções nem pedidos de esclarecimento, deixa tudo 
e aceita ser discípulo, numa adesão plena, total e e aceita ser discípulo, numa adesão plena, total e 
radical a Jesus e às suas propostas de vida. Mateus radical a Jesus e às suas propostas de vida. Mateus 
define aqui o caminho do verdadeiro discípulo: é define aqui o caminho do verdadeiro discípulo: é 
aquele que, na sua vida normal, se encontra com aquele que, na sua vida normal, se encontra com 
Jesus, escuta o seu convite, aceitaJesus, escuta o seu convite, aceita--o sem discussão e o sem discussão e 
segue Jesus de forma incondicional. segue Jesus de forma incondicional. A esta adesão ao A esta adesão ao 
chamamento de Deus chamachamamento de Deus chama--se “fé”.se “fé”.
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Mensagem (cont):

Na segunda parte (v. 10Na segunda parte (v. 10--13),13), temos a descrição de umtemos a descrição de um
banquete em casa de Mateus e de uma controvérsia com banquete em casa de Mateus e de uma controvérsia com 
os fariseus, porque Jesus os fariseus, porque Jesus –– depois de convidar o depois de convidar o 
publicano Mateus a integrar o seu grupo de discípulos publicano Mateus a integrar o seu grupo de discípulos 
((coisa inaudita, que nenhum “mestre” da época aceitariacoisa inaudita, que nenhum “mestre” da época aceitaria) ) 
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((coisa inaudita, que nenhum “mestre” da época aceitariacoisa inaudita, que nenhum “mestre” da época aceitaria) ) 
–– ainda “desceu mais baixo” e aceitou sentarainda “desceu mais baixo” e aceitou sentar--Se à mesa Se à mesa 
com os publicanos e pecadores. O banquete” era, para a com os publicanos e pecadores. O banquete” era, para a 
mentalidade judaica, o lugar do encontro, da fraternidade, mentalidade judaica, o lugar do encontro, da fraternidade, 
onde os convivas estabeleciam laços de família e de onde os convivas estabeleciam laços de família e de 
comunhão. Sentarcomunhão. Sentar--se à mesa com alguém significava se à mesa com alguém significava 
estabelecer laços profundos, íntimos, familiares, com estabelecer laços profundos, íntimos, familiares, com 
essa pessoa. Por isso, o “banquete” é, para Jesus, o essa pessoa. Por isso, o “banquete” é, para Jesus, o 
símbolo mais apropriado desse “Reino” de fraternidade, símbolo mais apropriado desse “Reino” de fraternidade, 
de  comunhão, de amor sem limites, que Ele veio propor de  comunhão, de amor sem limites, que Ele veio propor 
aos homens (Mt 22,1aos homens (Mt 22,1--14; Mt 8,1114; Mt 8,11--12). 12). 
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Mensagem (cont):

Ao sentarAo sentar--Se à mesa com os publicanos e pecadores, Se à mesa com os publicanos e pecadores, 
Jesus está a dizer, de forma clara, que veio apresentar Jesus está a dizer, de forma clara, que veio apresentar 
uma proposta de salvação para todos, sem excepção; uma proposta de salvação para todos, sem excepção; 
e que nesse mundo novo, todos os homens e mulheres e que nesse mundo novo, todos os homens e mulheres 
(independentemente das suas opções ou decisões (independentemente das suas opções ou decisões 
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(independentemente das suas opções ou decisões (independentemente das suas opções ou decisões 
erradas) têm lugar. A única condição que há para erradas) têm lugar. A única condição que há para 
sentarsentar--se à mesa do “Reino” é estar disposto a aceitar se à mesa do “Reino” é estar disposto a aceitar 
essa proposta que é feita por Jesus. Os fariseus (essa proposta que é feita por Jesus. Os fariseus (que que 

estão mais preocupados com as obras, com os estão mais preocupados com as obras, com os 

comportamentos externos, com o cumprimento estrito comportamentos externos, com o cumprimento estrito 

da Leida Lei) não entendem isto. Jesus recorda) não entendem isto. Jesus recorda--lhes que lhes que 
“não são os que têm saúde que precisam de médico, “não são os que têm saúde que precisam de médico, 
mas sim os doentes” (v.12); e cita, a propósito, a frase mas sim os doentes” (v.12); e cita, a propósito, a frase 
de Oseias que encontramos na primeira leitura: de Oseias que encontramos na primeira leitura: 
“prefiro a misericórdia ao sacrifício” (v.13). “prefiro a misericórdia ao sacrifício” (v.13). 
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CristoCristo desceudesceu àà terra,terra, ee começoucomeçou porpor chamarchamar aquelesaqueles
queque aindaainda nãonão tinhamtinham chamadochamado porpor Ele,Ele, ee queque nuncanunca
tinhamtinham sequersequer pensadopensado NeleNele:: «Eu«Eu vimvim chamarchamar osos
pecadores»,pecadores», dizdiz.. SeSe veioveio àà procuraprocura daquelesdaqueles queque nãonão OO
desejavam,desejavam, oo queque faráfará àquelesàqueles queque LheLhe rezam?rezam? SeSe
amouamou aquelesaqueles queque OO odiavam,odiavam, comocomo poderápoderá afastarafastar
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amouamou aquelesaqueles queque OO odiavam,odiavam, comocomo poderápoderá afastarafastar
aquelesaqueles queque OO amam?amam? ComoComo diziadizia SãoSão PauloPaulo:: «Se,«Se, dede
facto,facto, sendosendo nósnós inimigos,inimigos, fomosfomos reconciliadosreconciliados comcom
DeusDeus mediantemediante aa mortemorte dede SeuSeu Filho,Filho, comcom muitomuito maismais
razão,razão, depoisdepois dede reconciliados,reconciliados, seremosseremos salvossalvos pelapela
SuaSua vida»vida» (Rom(Rom 55,, 1010)).. Consideremos,Consideremos, pois,pois, emem queque
consisteconsiste aa nossanossa oraçãooração.. ÉÉ certocerto queque nãonão somossomos dignosdignos
dede obterobter aquiloaquilo queque convémconvém aosaos amigosamigos pedirpedir ee receber,receber,
masmas antesantes aquiloaquilo queque éé dadodado aa servosservos rebeldes,rebeldes, aa
devedoresdevedores faltososfaltosos.. NãoNão invocamosinvocamos oo nossonosso MestreMestre
parapara queque EleEle nosnos dêdê umauma recompensa,recompensa, ouou umum favor,favor,
masmas parapara queque EleEle tenhatenha misericórdiamisericórdia dede nósnós..

São Nicolau Cabasilas
(Teologo Leigo 
Bizantino 1320-1371)


