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 Talvez você já tenha ouvido a expressão “calcanhar de Aquiles”. Não. 

Certamente, já ouviu. Há uma lenda grega antiga que diz que o herói Aquiles foi banhado 

no rio Estige por sua mãe. O objetivo era fazer dele um homem invulnerável. Ele deveria 

ser invencível. Mas, para afundá-lo no rio, ela segurou o bebê pelo calcanhar. E o 

calcanhar, então, ficou de fora. Por isso, o ponto fraco, vulnerável de Aquiles seria 

justamente esse calcanhar que permaneceu sem a cobertura mágica, digamos assim. Se 

alguém fosse lutar contra Aquiles, ia perder. A não ser que tivesse a informação a respeito 

do “calcanhar de Aquiles”. Só com essa informação, seria possível tentar um golpe 

realmente eficaz, no lugar certo. Acabou que, por causa dessa história, a expressão 

“calcanhar de Aquiles” passou a ser usada para falar de qualquer ponto fraco de alguém? 

Isso vale para o mundo dos negócios, para os políticos, para os esportes, para disputas na 

justiça ou intrigas pessoais. Todo mundo procura informação sobre os oponentes, sobre 

suas fraquezas, seu “calcanhar de Aquiles”, para poder vencê-los. Mas conseguir essa 

informação sobre a outra pessoa, o outro partido, o outro time nem sempre é fácil. 

O texto que lemos do Evangelho trata também de conhecimento sobre outra 

pessoa. Jesus chama Filipe. E esse Filipe vai anunciar a Natanael a respeito de Jesus, filho 

de José, lá da cidade de Nazaré, que seria aquele anunciado por Moisés e pelos profetas. 

Natanael duvida. Ele suspeita que esse conhecimento que ele recebeu sobre Jesus, sobre 

Jesus ser de Nazaré, é um ponto fraco. Não combina alguém tão importante vir de uma 

cidadezinha tão sem importância. 

Mas quando Jesus e Natanael estão frente a frente, a coisa se inverte. Natanael vai 

perceber que o conhecimento que ele tinha sobre Jesus não era nem de perto suficiente 

para emitir um parecer final. E Jesus vai demonstrar ter um conhecimento sobre Natanael 

que vai além do normal.  

Logo no encontro, Jesus fala como se conhecesse a vida de Natanael: “Aí está um 

verdadeiro israelita”. O sujeito fica meio assustado. Jesus estava encaminhando a 

conversa para o rumo que ele queria. E deu certo. A pergunta que Natanael solta é: “De 

onde é que você me conhece?”. Jesus responde de uma forma que nós não entendemos 
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muito bem, nem Filipe deve ter entendido, mas Natanael entende perfeitamente: “Antes 

que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira”. 

A gente não sabe ao certo por que Natanael fica tão impressionado com essa 

afirmação. Ele imediatamente reconhece Jesus como Filho de Deus e Rei de Israel. Parece 

que, ao falar que o tinha visto debaixo da figueira, Jesus não demonstrava reconhecer 

somente a localização de Natanael. Parece que Natanael fazia alguma coisa à sombra da 

Figueira que teria sido base para a afirmação anterior de Jesus: “Aí está um verdadeiro 

israelita, um homem realmente sincero”. Há estudiosos que sugerem que as sombras de 

árvores como figueiras eram usadas para estudo da Bíblia, orações, momentos de 

devoção. É possível suspeitar que a fala de Jesus tenha feito Natanael reconhecer que 

Jesus conhecia uma conversa que ele tivera com Deus somente debaixo da figueira. Não 

tem como a gente ter certeza disso. Justamente, o que realmente Jesus demonstrou saber 

com a fala dele é algo que só Natanael entendeu. Mas o importante é que ele entendeu 

que Jesus tinha um conhecimento sobrenatural sobre ele, um conhecimento que só podia 

ter alguém que tivesse examinado, sondado seu interior. E quem faz isso, como lemos lá 

no Salmo 139? “Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que 

faço e, de longe, conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou 

trabalhando e quanto estou descansando; tu sabes tudo o que eu faço.”  

Ora, Natanael reconhece que Jesus tem um conhecimento que só Deus pode ter. 

Agora, pense comigo, o fato de Deus conhecer todo nosso interior, todos os nossos 

pensamentos, todas as nossas intenções mais escondidas, é bom? Dependendo do ponto 

de vista, isso pode parecer é assustador! Ele conhece todos os nossos pontos fracos! Ele 

sabe que não temos um só “calcanhar de Aquiles”, mas que somos completamente frágeis 

e dignos de acusação.  

 Mas o episódio de Jesus com Natanael nos revela não somente que Jesus conhece 

completamente cada pessoa, mas também que ele usa esse conhecimento NÃO para 

golpear nos pontos fracos, mas para conduzir, atrair. Ele não quis amedrontar Natanael, 

nem mostrar como era um pecador somente. Simplesmente, deu a ele um sinal que ele 

precisava para fazer o que precisava fazer: seguir a Jesus. Esse é o ponto mais importante 

revelado em Jesus: Deus age em favor de nós, não contra nós. O Salmo 139 já indicava 

isso nos versículos 9 e 10: “Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais 

distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas”. O 

conhecimento que Deus tem de você não é usado para te acusar ou te derrotar. Ele diz, 
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por meio do profeta Jeremias, que tem pensamentos de bem, não de mal a respeito de nós 

(Jr 29.11). 

 Neste começo de ano, olhamos para frente e fazemos planos, temos expectativas, 

mas também dúvidas. Deus olha, e não tem dúvidas. Ele sabe como vai ser. Ele sabe como 

somos. Sabe que vamos caminhar, mas que também vamos tropeçar. Ele estará lá, em 

cada dia, com seu Espírito Santo a nos guiar e ensinar. E, quando errarmos, Ele também 

saberá. Mas não nos atacará para que morramos. Na cruz, ele deixou bem claro que, 

conhecendo que somos pecadores, sua atitude não é de desprezo, mas de perdão. Por isso, 

podemos viver 2018 certos da presença de Deus e de seu amor por cada um de nós. 

 Os seres humanos, muitas vezes, usam o conhecimento que têm da outra pessoa 

para vencê-la. Deus não faz assim com o conhecimento que tem de nós. Ele faz o 

contrário. Em vez de nos vencer, Ele nos faz vencedores juntamente com Seu Filho Jesus, 

em quem temos vida abundante; vida que vai além de nosso tempo nesta terra.  

Amém.  


