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EVANGELHO – Mt 16,13-20

«….. Quem dizem os homens que é o Filho do homem?.......»
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O Evangelho deste domingo situa-nos no Norte da Galileia,
perto das nascentes do rio Jordão, em Cesareia de Filipe.
A cidade tinha sido construída por Herodes Filipe (filho de
Herodes o Grande) no ano 2 ou 3 a.C., em honra do
imperador Augusto. O episódio que nos é proposto ocupa
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um lugar central no Evangelho de Mateus. Aparece num
momento de viragem, quando começa a perfilar-se no
horizonte de Jesus um destino de cruz. Depois do êxito
inicial do seu ministério, Jesus experimenta a oposição dos
líderes e um certo desinteresse por parte do Povo. A sua
proposta do Reino não é acolhida, senão por um pequeno
grupo – o grupo dos discípulos. É, então, que Jesus dirige
aos discípulos uma série de perguntas sobre si próprio.
Não se trata, tanto, de medir a sua quota de popularidade;
trata-se, sobretudo, de tornar as coisas mais claras para os
discípulos e confirmá-los na sua opção de seguir Jesus e
de apostar no Reino.
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Mensagem:
OO nossonosso textotexto podepode dividirdividir--sese emem duasduas partespartes.. AA primeiraprimeira,, dede
caráctercarácter maismais cristológicocristológico,, centracentra--sese emem JesusJesus ee nana definiçãodefinição
dada suasua identidadeidentidade.. AA segundasegunda,, dede caráctercarácter maismais eclesiológicoeclesiológico,,
centracentra--sese nana Igreja,Igreja, queque JesusJesus convocaconvoca àà voltavolta dede PedroPedro..
NaNa primeiraprimeira parteparte (v(v 1313--1616)),, JesusJesus interrogainterroga duplamenteduplamente osos
discípulosdiscípulos:: acercaacerca dodo queque asas pessoaspessoas dizemdizem deledele ee acercaacerca dodo
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discípulosdiscípulos:: acercaacerca dodo queque asas pessoaspessoas dizemdizem deledele ee acercaacerca dodo
queque osos própriospróprios discípulosdiscípulos pensampensam.. AA opiniãoopinião dosdos “homens”“homens” vêvê
JesusJesus emem continuidadecontinuidade comcom oo passadopassado (“João(“João Baptista”,Baptista”,
“Elias”,“Elias”, “Jeremias”“Jeremias” ouou “algum“algum dosdos profetas”)profetas”).. NãoNão captamcaptam aa
condiçãocondição únicaúnica dede Jesus,Jesus, aa suasua novidade,novidade, aa suasua originalidadeoriginalidade..
Reconhecem,Reconhecem, apenas,apenas, queque JesusJesus éé umum homemhomem convocadoconvocado porpor
DeusDeus ee enviadoenviado aoao mundomundo comcom umauma missãomissão –– comocomo osos
profetasprofetas dodo AntigoAntigo TestamentoTestamento…… MasMas nãonão vãovão alémalém dissodisso.. NaNa
perspectivaperspectiva dosdos “homens”,“homens”, JesusJesus é,é, apenas,apenas, umum homemhomem bom,bom,
justo,justo, generoso,generoso, queque escutouescutou osos apelosapelos dede DeusDeus ee queque SeSe
esforçouesforçou porpor serser umum sinalsinal vivovivo dede Deus,Deus, comocomo tantostantos outrosoutros
homenshomens antesantes d’Eled’Ele..
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AA opiniãoopinião dosdos discípulosdiscípulos acercaacerca dede JesusJesus vaivai muitomuito alémalém dada
opiniãoopinião comumcomum.. Pedro,Pedro, portaporta--vozvoz dada comunidadecomunidade dosdos
discípulos,discípulos, resumeresume oo sentirsentir dada comunidadecomunidade dodo ReinoReino nana
expressãoexpressão:: “Tu“Tu ésés oo Cristo,Cristo, oo FilhoFilho dede DeusDeus vivo”vivo”.. NestesNestes doisdois
títulostítulos resumeresume--sese aa féfé dada IgrejaIgreja dede MateusMateus ee aa catequesecatequese aíaí
feitafeita sobresobre JesusJesus.. DizerDizer queque JesusJesus éé “o“o Cristo”Cristo” (Messias)(Messias)
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feitafeita sobresobre JesusJesus.. DizerDizer queque JesusJesus éé “o“o Cristo”Cristo” (Messias)(Messias)
significasignifica dizerdizer queque EleEle éé esseesse libertadorlibertador queque IsraelIsrael esperava,esperava,
enviadoenviado porpor DeusDeus parapara libertarlibertar oo seuseu PovoPovo ee parapara lhelhe ofereceroferecer
aa salvaçãosalvação definitivadefinitiva.. DefinirDefinir JesusJesus comocomo oo “Filho“Filho dede Deus”Deus”
significa,significa, nãonão sósó queque EleEle receberecebe vidavida dede Deus,Deus, masmas queque vivevive
emem totaltotal comunhãocomunhão comcom Deus,Deus, queque desenvolvedesenvolve comcom DeusDeus umauma
relaçãorelação dede profundaprofunda intimidadeintimidade ee queque DeusDeus LheLhe confiouconfiou umauma
missãomissão únicaúnica parapara aa salvaçãosalvação dosdos homenshomens;; significasignifica
reconhecerreconhecer aa profundaprofunda unidadeunidade ee intimidadeintimidade entreentre JesusJesus ee oo
PaiPai ee queque JesusJesus conhececonhece ee realizarealiza osos projectosprojectos dodo PaiPai nono meiomeio
dosdos homenshomens.. OsOs discípulosdiscípulos sãosão convidadosconvidados aa entenderentender dessadessa
formaforma oo mistériomistério dede JesusJesus..
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NaNa segundasegunda parteparte (v(v 1717--2020)),, comunidadecomunidade dosdos discípulos,discípulos,
apresentadaapresentada pelapela vozvoz dede PedroPedro.. JesusJesus começacomeça porpor felicitarfelicitar
PedroPedro (isto(isto é,é, aa comunidade)comunidade) pelapela clarezaclareza dada féfé queque oo
animaanima.. NoNo entanto,entanto, essaessa féfé nãonão éé méritomérito dede Pedro,Pedro, masmas umum
domdom dede DeusDeus (“não(“não foramforam aa carnecarne ee oo sanguesangue queque toto
revelaram,revelaram, masmas simsim oo meumeu PaiPai queque estáestá nosnos céus”céus” –– vv..1717))..
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revelaram,revelaram, masmas simsim oo meumeu PaiPai queque estáestá nosnos céus”céus” –– vv..1717))..
PedroPedro (os(os discípulos)discípulos) pertencepertence aa essaessa categoriacategoria dosdos
“pobres”,“pobres”, dosdos “simples”,“simples”, abertosabertos àà novidadenovidade dede Deus,Deus, queque
têmtêm umum coraçãocoração disponíveldisponível parapara acolheracolher osos donsdons ee asas
propostaspropostas dede DeusDeus.. OO queque éé queque significasignifica JesusJesus dizerdizer aa
PedroPedro queque eleele éé “a“a rocha”rocha” (o(o nomenome “Pedro”“Pedro” éé aa traduçãotradução
gregagrega dodo hebraicohebraico “Kephâ”“Kephâ” –– “rocha”)“rocha”) sobresobre aa qualqual aa IgrejaIgreja
dede JesusJesus vaivai serser construída?construída? AsAs palavraspalavras dede JesusJesus têmtêm dede
serser vistasvistas nono contextocontexto dada confissãoconfissão dede féfé precedenteprecedente..
MateusMateus está,está, portanto,portanto, aa afirmarafirmar queque aa basebase firmefirme ee
inamovívelinamovível sobresobre aa qualqual vaivai assentarassentar aa EkklesiaEkklesia dede JesusJesus éé
aa féfé queque PedroPedro ee aa comunidadecomunidade dosdos discípulosdiscípulos professamprofessam..
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OO SenhorSenhor tinhatinha perguntadoperguntado:: "Quem"Quem dizemdizem osos
homenshomens queque éé oo FilhoFilho dodo homem?"homem?" NaturalmenteNaturalmente
queque oo aspectoaspecto dodo seuseu corpocorpo manifestavamanifestava oo FilhoFilho dodo
homemhomem mas,mas, aoao fazerfazer estaesta pergunta,pergunta, eleele davadava aa
entenderentender que,que, parapara alémalém dodo queque sese pudessepudesse verver
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nele,nele, haviahavia outraoutra coisacoisa aa discernirdiscernir...... OO objectoobjecto dada
perguntapergunta eraera umum mistériomistério parapara oo qualqual sese deviadevia
orientarorientar aa féfé dosdos crentescrentes..
AA confissãoconfissão dede PedroPedro obteveobteve plenamenteplenamente aa
recompensarecompensa queque mereciamerecia porpor terter vistovisto naquelenaquele
homemhomem oo FilhoFilho dede DeusDeus.. "Feliz""Feliz" éé ele,ele, louvadolouvado porpor
terter alongadoalongado aa suasua vistavista parapara alémalém dosdos olhosolhos
humanos,humanos, nãonão olhandoolhando parapara oo queque vinhavinha dada carnecarne ee
dodo sanguesangue masmas contemplandocontemplando oo FilhoFilho dede DeusDeus
reveladorevelado pelopelo PaiPai dosdos céuscéus..
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