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EVANGELHO – Mt 37-42

«Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim,

não é digno de Mim….»
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Ambiente:
Mateus escreve durante a década de 80. No império romano

reina Domiciano (anos 81a 96), um imperador que não está

disposto a tolerar o cristianismo. No horizonte imediato das

comunidades cristãs, está uma hostilidade crescente, que

rapidamente se converterá em perseguição organizada contra

o cristianismo (no ano 95, por iniciativa de Domiciano, começa

uma terrível perseguição contra os cristãos em todos os

territórios do império romano). No entanto, os missionários

convivem, dia a dia, com as dificuldades e as perseguições e

manifestam um certo desânimo e uma certa frustração. Os

crentes não sabem que caminho percorrer e estão perturbados

e confusos. Neste contexto, Mateus compôs uma espécie de

“manual do missionário cristão”, que é o nosso “discurso da

missão”. Para mostrar que a actividade missionária é um

imperativo da vida cristã, Mateus apresenta a missão dos

discípulos como a continuação da obra libertadora de Jesus.
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Mensagem: 

Qual o objectivo de Mateus, ao compor este texto e ao pô-lo na

boca de Jesus? Estamos na década de 80. Mateus escreve para

uma comunidade onde a tradição missionária estava bem

enraizada (a comunidade cristã de Antioquia da Síria?). No

entanto, as condições políticas do final do séc. I (reinado de

Domiciano e hostilidade crescente do império em relação ao

cristianismo) trazem a comunidade confusa e desorientada.

Vale a pena “remar contra a maré”? Não é um risco imprudente

continuar a anunciar Jesus? Vale a pena arriscar tudo por causa

do Evangelho, quando as condições são tão desfavoráveis?

Mateus compõe então uma espécie de “manual do missionário

cristão”, destinado a revitalizar a opção missionária da sua

comunidade. Nele sugere que a missão dos discípulos é

anunciar Jesus e continuar a percorrer o caminho de Jesus.

EVANGELHO – Mt 10,37-42

«Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim, não é digno de 

Mim….»

2



XIII Domingo TC -ANO A

O nosso texto pode dividir-se em duas partes. Na

primeira parte (vers. 37-39), Mateus apresenta um

conjunto de exigências radicais para quem quer

seguir Jesus;

Na segunda parte (vers. 40-42), Mateus sugere

que toda a comunidade deve anunciar Jesus e põe na

boca de Jesus o anúncio de uma recompensa, destinada

àqueles que acolherem os mensageiros do Evangelho.

Seguir Jesus não é um caminho fácil e consensual,

ladeado por aplausos e encorajamentos. Mas é um

caminho radical, que obriga, muitas vezes, a rupturas e a

opções exigentes. Quando se trata de escolher entre

Jesus e outros valores, qual deve ser a opção do cristão?
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Se a alternativa for escolher entre Jesus e a própria

família (vers. 37), a escolha do discípulo deve recair

sempre em Jesus (recorde-se que, então, a família era a

estrutura social que dava sentido à vida dos indivíduos; a

ruptura com a família era uma medida extrema, que

supunha um desenraizamento social quase completo).O

discípulo tem necessariamente que cortar relações com a

própria família para seguir Jesus? Não. No entanto, não

pode deixar que a família ou os afectos o impeçam de

responder, com coerência e radicalidade, ao desafio do

“Reino”. Se a alternativa for escolher entre Jesus e as

próprias seguranças (vers. 38), a escolha do discípulo

deve ser tomar a cruz e seguir Jesus (o fazer da vida um

Dom total a Deus e aos homens, significa o rompimento

com todos os esquemas que, na perspectiva dos homens,

dão comodidade, bem estar, realização, felicidade, êxito).
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Dentro do quadro de exigências que Jesus apresenta

aos discípulos, sobressai a exigência de preferir

Jesus à própria família. Isso não significa,

evidentemente, que devamos rejeitar os laços que

nos unem àqueles que amamos… No entanto,

significa que os laços afectivos, por mais sagrados

que sejam, não devem afastar-nos dos valores do

“Reino”? As pessoas têm mais importância, para mim,

do que o “Reino”? Já me aconteceu renunciar aos

valores de Jesus por causa de alguém?
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Integrar a comunidade cristã é assumir o 

imperativo do testemunho. Sinto verdadeiramente 

que isso é algo que me diz respeito – seja qual 

for o lugar que eu ocupo na organização da 

comunidade?


