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EVANGELHO – Mt 15,21-28

«…..Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas.......»
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De uma forma geral, a comunidade judaica responde negativamente a
o desafio apresentado por Jesus. Quer os nazarenos, quer os
escribas, quer os fariseus, quer os saduceus recusam embarcar na
aventura do Reino. Começa a tornar-se, cada vez mais claro, que a
comunidade judaica não está disposta a acolher a proposta de Jesus.
O episódio que nos é proposto é, precisamente, antecedido de um 

«…..Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas.......»

EVANGELHO – Mt 15,21-28

O episódio que nos é proposto é, precisamente, antecedido de um 
confronto entre Jesus, por um lado, os fariseus e doutores da Lei,
por outro, por causa das tradições judaicas. Em ruptura com os 
fariseus e os doutores da Lei, Jesus “retirou-Se dali e foi para os 
lados de Tiro e de Sídon”. A recusa de Israel em acolher a proposta 
do Reino vai fazer com que a pregação de Jesus se dirija para fora 
das fronteiras de Israel. A comunidade dos discípulos – esse grupo 
que escutou atentamente a proposta do Reino e a acolheu –
acompanha Jesus. O episódio narrado no Evangelho deste domingo 
situa-nos na “região de Tiro e Sídon”. Diante de Jesus apresenta-se 
uma mulher “cananeia”. O apelativo “cananeia” designa, no Antigo 
Testamento, uma mulher pagã (neste caso, trata-se de uma mulher 
fenícia, provavelmente residente na região de Tiro e Sídon).
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Mensagem:
AA FeníciaFenícia nãonão era,era, aosaos olhosolhos dosdos judeus,judeus, umauma regiãoregião
“recomendável”“recomendável”.. DeDe lálá tinhamtinham vindo,vindo, frequentemente,frequentemente, exércitosexércitos
inimigosinimigos;; dede lálá tinhamtinham vindo,vindo, muitasmuitas vezes,vezes, influênciasinfluências religiosasreligiosas
nefastas,nefastas, queque afastavamafastavam osos israelitasisraelitas dada féfé emem JahwéhJahwéh ee osos
levavamlevavam aa corrercorrer atrásatrás dosdos deusesdeuses cananeuscananeus.. AA famosafamosa Jezabel,Jezabel,
mulhermulher dodo reirei Acab,Acab, queque potencioupotenciou oo cultoculto aa BaalBaal ee AsseráAsserá
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mulhermulher dodo reirei Acab,Acab, queque potencioupotenciou oo cultoculto aa BaalBaal ee AsseráAsserá
((meadosmeados dodo sécséc.. IXIX aa..CC..,, nana épocaépoca dodo profetaprofeta EliasElias)) ee queque tãotão
mámá memóriamemória deixoudeixou entreentre osos fiéisfiéis aa JahwéhJahwéh eraera filhafilha dede umum reirei
dede SídonSídon.. NãoNão admira,admira, portanto,portanto, queque osos fariseusfariseus ee doutoresdoutores dada
Lei,Lei, defensoresdefensores intransigentesintransigentes dada LeiLei ee dada purezapureza dada fé,fé,
considerassemconsiderassem osos habitanteshabitantes dessadessa zonazona comocomo “cães”“cães”
((designaçãodesignação que,que, parapara osos judeus,judeus, tinhatinha umum sentidosentido altamentealtamente

pejorativopejorativo)).. OO apeloapelo dada mulhermulher feníciafenícia vaivai nono sentidosentido dede queque elaela
possa,possa, também,também, terter acessoacesso aa essaessa salvaçãosalvação queque JesusJesus veioveio
proporpropor.. JesusJesus iráirá passarápassará porpor cimacima dosdos preconceitospreconceitos religiososreligiosos
dosdos judeusjudeus ee ofereceráoferecerá aa salvaçãosalvação aa estaesta pagãpagã.. UmaUma mulhermulher
feníciafenícia merecerámerecerá aa graçagraça dada salvaçãosalvação……
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AsAs trêstrês intervençõesintervenções dada mulhermulher cananeiacananeia mostram,mostram, porpor umum
lado,lado, aa suasua ânsiaânsia dede salvaçãosalvação;; e,e, porpor outro,outro, aa féfé firmefirme ee
convictaconvicta queque aa animaanima (as(as designaçõesdesignações “filho“filho dede David”David” ––
queque equivaleequivale aa “Messias”“Messias” –– ee “Senhor”“Senhor” –– “Kyrios”“Kyrios” –– comcom queque
elaela sese dirigedirige aa Jesus,Jesus, lidaslidas emem contextocontexto cristão,cristão, equivalemequivalem
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elaela sese dirigedirige aa Jesus,Jesus, lidaslidas emem contextocontexto cristão,cristão, equivalemequivalem
aa umauma confissãoconfissão dede fé)fé).. ÉÉ umauma figurafigura queque nosnos impressionaimpressiona
pelapela fé,fé, pelapela humildadehumildade ee tambémtambém pelopelo sofrimentosofrimento queque
transparecetransparece nono seuseu apeloapelo.. SurpreendeSurpreende--nosnos depois,depois, numanuma
primeiraprimeira leitura,leitura, aa formaforma duradura comocomo JesusJesus tratatrata estaesta mulhermulher
queque pedepede ajudaajuda.. EleEle começacomeça porpor passarpassar emem silêncio,silêncio,
aparentementeaparentemente insensívelinsensível aosaos apelosapelos dada mulher,mulher, masmas……....
depoisdepois dede insistênciainsistência dosdos discípulos,discípulos, responderesponde
ironicamenteironicamente ((parapara osos fariseusfariseus ee osos doutoresdoutores dada LeiLei),),
destinadadestinada aa mostrarmostrar oo semsem sentidosentido dosdos preconceitospreconceitos
judaicosjudaicos contracontra osos pagãospagãos..
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Assim,Assim, JesusJesus conduziuconduziu oo jogojogo dede formaforma aa demonstrardemonstrar
comocomo erameram ridículasridículas asas atitudesatitudes dede discriminaçãodiscriminação dosdos
pagãos,pagãos, propostaspropostas pelapela catequesecatequese oficialoficial judaicajudaica..
EndurecendoEndurecendo progressivamenteprogressivamente aa suasua atitudeatitude --“não“não éé
justojusto queque sese tometome oo pãopão dosdos filhosfilhos parapara oo lançarlançar aosaos
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justojusto queque sese tometome oo pãopão dosdos filhosfilhos parapara oo lançarlançar aosaos
cães”cães”-- demonstrou,demonstrou, faceface aoao apeloapelo queque lhelhe foifoi feitofeito pelapela
“cananeia”,a“cananeia”,a firmezafirmeza ee aa convicçãoconvicção dada suasua féfé ee provaprova aosaos
judeusjudeus queque osos pagãospagãos sãosão bembem dignosdignos –– talveztalvez maismais
dignosdignos dodo queque essesesses “santos”membros“santos”membros dodo PovoPovo dede DeusDeus ––
dede sese sentarsentar àà mesamesa dodo ReinoReino.. ElaEla estáestá dispostadisposta aa ficarficar
apenasapenas comcom “as“as migalhas”migalhas” queque caemcaem dada mesamesa;; masmas pedepede
insistentementeinsistentemente queque lhelhe permitampermitam terter acessoacesso aa essaessa
salvaçãosalvação queque JesusJesus traztraz.. AoAo contrário,contrário, osos fariseusfariseus ee
doutoresdoutores dada Lei,Lei, fechadosfechados nana suasua autoauto--suficiênciasuficiência ee nosnos
seusseus preconceitos,preconceitos, rejeitamrejeitam continuamentecontinuamente essaessa salvaçãosalvação
queque JesusJesus nãonão cessacessa dede lheslhes ofereceroferecer..
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PorPor vezes,vezes, Senhor,Senhor, sintosinto--TeTe passarpassar;; TuTu nãonão TeTe
deténsdeténs juntojunto dede mim,mim, passaspassas adiante,adiante, masmas eueu gritogrito--
TeTe comocomo aa cananeiacananeia.. OusareiOusarei aproximaraproximar--meme dede Ti?Ti?
Certamente,Certamente, porqueporque osos cãezinhoscãezinhos expulsosexpulsos dada casacasa
dodo donodono nãonão deixamdeixam dede voltarvoltar e,e, mantendomantendo guardaguarda
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dodo donodono nãonão deixamdeixam dede voltarvoltar e,e, mantendomantendo guardaguarda
àà casa,casa, recebemrecebem todostodos osos diasdias oo seuseu pedaçopedaço dede
pãopão.. Expulso,Expulso, eiseis--meme aquiaqui novamentenovamente;; mandadomandado
embora,embora, clamoclamo;; escorraçado,escorraçado, suplicosuplico.. AssimAssim comocomo
osos cãezinhoscãezinhos nãonão podempodem viverviver longelonge dosdos homens,homens,
assimassim tambémtambém aa minhaminha almaalma nãonão consegueconsegue viverviver
longelonge dodo meumeu Deus!Deus!

AbreAbre--me,me, Senhor!Senhor! QueQue eueu cheguechegue juntojunto dede Ti,Ti, parapara
serser inundadoinundado comcom aa TuaTua luzluz.. ……....

Monge Beneditino Monge Beneditino 
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