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5º Domingo após Epifania – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
QUEM TEM OUVIDOS PARA OUVIR PRESTA ATENÇÃO (NO QUE 
HÁ DE MAIS IMPORTANTE) 
Lc 5.1-11 

 
 
            Lucas, o evangelista que vem nos guiando junto a Jesus ao longo deste ano, 
nos leva a revisitarmos hoje uma cena muito conhecida. Basta um título para dar 
por certo que todo mundo se lembra do que se trata: “A pesca maravilhosa.” Mas 
há mais nesse texto do que o fato de Jesus ter feito com que aqueles pescadores 
tivessem um sucesso inesperado. Por isso, convém mesmo revisitar essas 
palavras várias vezes. Sempre há o que aprender ou, pelo menos, relembrar e 
repensar. Vamos, então, com Lucas! 

            É uma cena de praia. Mas não é cena de férias ou diversão de fim de 
semana. E a praia nem é de mar de verdade. O lago de Genesaré é também 
chamado mar da Galileia ou Tiberíades, mas não é mar. É mesmo um grande lago. 
E ali as pessoas estavam trabalhando. E tinha também Jesus, que estava 
ensinando. Muita gente em volta dele. Afinal, como lemos na semana passada, ele 
tinha realizado muitas curas em Cafarnaum, cidade que fica bem às margens do 
lago. Simão estava na praia. E isso aconteceu depois de Jesus ter curado sua sogra 
e ficado em sua casa. Eram conhecidos já, mas a relação não era exatamente de 
mestre e discípulo ainda, pelo menos, não tão bem estabelecida. 

            Simão e seus sócios voltavam cansados e sem êxito nenhum, depois de uma 
noite de tentativas frustradas. Jesus sobe no barco e ensina, falando alto, eu 
imagino, a partir dali, para as pessoas na praia. Pesca de peixe com redes e pesca 
de gente com palavras já começam a se misturar nesse gesto. Depois, Jesus 
manda voltarem mais para dentro do lago. Joguem as redes de novo! Eles 
obedecem e dá certo. Muito certo. Era peixe demais! Fim da história? Não ainda! 
Se fosse para prosseguir sem novidades, a história poderia terminar em um 
grande empreendimento pesqueiro. Mas Jesus mostra que tinha feito aquilo 
acontecer justamente para mudar o rumo da vida do Simão. “Serás pescador de 
seres humanos!” E lá vai Simão largando tudo para seguir Jesus. É bem provável 
que nos lembremos que esse mesmo Simão, que também é chamado Pedro, vai 
fazer aquele sermão no Pentecostes, com milhares de pessoas passando a seguir 
Jesus (At 2). Um verdadeiro pescador de seres humanos! 

            E o que Lucas quer que a gente faça com esse texto? Quer somente que 
saibamos o que aconteceu, como conhecimento histórico? Ou quer que imitemos 
Pedro? Talvez seja isso, mas não diretamente, em detalhes. Se todo mundo 
deixasse suas redes para seguir a Jesus, quem pescaria peixes? Quem trataria dos 
dentes dos outros? Quem projetaria ou construiria casas? Não se trata de 
desvalorizar as mais diversas profissões. Será, então, que ele quer que só alguns 
imitem a Pedro desse jeito? Bom, de qualquer forma, todos podemos imitar de 
certo modo a disposição de Pedro. E fazemos isso. 

            Eu queria focar no que Pedro diz nessa cena. Noutras ocasiões, ele erra 
(feio!) nas palavras. Aqui, vai muito bem. Quando Jesus manda jogarem as redes, 
ele comenta que tinham trabalhado a noite inteira e nada, mas diz que, pela fala 



de Jesus, fariam aquilo. É quase como se ele indicasse que a ordem não fazia tanto 
sentido ou não vinha em situação ideal, mas que a acataria somente por causa de 
quem a estava dando. Ou seja, não era por ser razoável ou sensato o que estava 
sendo dito, mas por causa de quem dizia. Pedro valoriza aquelas palavras por 
serem de Jesus. As palavras de Jesus são diferentes. Isso havia sido percebido de 
forma grosseira por várias pessoas no capítulo anterior, quando, ao verem Jesus 
expulsar um demônio, essa gente se olha e se pergunta: “Que palavra é essa, que, 
com autoridade, até aos espíritos imundos ordena e eles saem?” (Lc 4.36). Pedro 
não só fica curioso ou espantado. Ele muda a forma de ouvir quando é Jesus que 
diz. 

            E não é isso que acontece ainda com as pessoas que seguem a Jesus? Se 
olhamos o que parece mais sensato, o que a realidade parece indicar, muitas 
vezes, veremos uma diferença com relação àquilo que Jesus nos anuncia. 

            Olhamos em volta, e nos desanimamos com o rumo das coisas. Ele vem e 
diz que tenhamos bom ânimo. Vivemos momentos de solidão. Ele diz estar 
conosco todos os dias. Quando nos sentimos ofendidos, parece fazer sentido 
retribuir ofensa com ofensa, mal com mal. Mas Ele diz que devemos vencer o mal 
com o bem. Olhamos o que acontece com as pessoas de nossas famílias e amigos. 
Todo mundo morre um dia e deixa saudades intermináveis. A morte parece ser o 
fim definitivo, mas Ele diz que, definitivamente, há vida sem fim. Olhamos para 
as dificuldades e entendemos que precisamos procurar conforto e segurança para 
nós mesmos e para nossos parentes próximos. Já está de bom tamanho isso como 
tarefa, do jeito que anda tudo tão difícil - pensamos. Mas Ele vem e diz que 
devemos amar o próximo, qualquer pessoa, como a nós mesmos. Devemos até 
amar nossos inimigos! Aí já é de cair os butiás do bolso de um filósofo sisudo e 
bigodudo como Nietzsche. Isso não se encaixa com o que aprendemos por aí, com 
o que parece mais sensato e prático para nossos dias. Não mesmo! 

            E o que fazemos quando a orientação de Jesus parece estranha? 
Relutamos? Entramos com um recurso? Não. Como Pedro, dizemos que, apesar 
de certa estranheza naquilo que é dito, queremos acatar o que se diz, por causa 
de quem o diz. Porque conhecemos aquele em quem temos crido, e conhecemos 
a quem temos ouvido. Por causa dEle, não discutimos. Ouvimos. Seguimos 
ouvindo aqui na comunidade, em casa nos momentos devocionais, em músicas, 
na internet, nas conversas e mesmo nos momentos de solidão. E vamos sendo 
conduzidos pelas palavras que ouvimos da parte dEle.     

          E não ficamos preocupados e inquietos pensando que alguma vez não 
reagimos ao que ouvimos de modo adequado como Pedro? Não. Porque, 
enquanto nos perguntam ou nós mesmos nos perguntamos se já fizemos o 
suficiente, Ele diz que nos acolhe completamente de graça. Sempre ouvimos da 
parte dEle que nos perdoa todos os pecados, todas as falhas, por causa do 
sacrifício na cruz. Então, podemos, também como Pedro, reconhecer 
sinceramente que somos pecadores. Também fazemos isso no momento da 
Confissão e Absolvição no culto, fazemos isso nas nossas preces em casa quando 
pedimos perdão por nossos pecados, fazemos isso orando o Pai Nosso em 
qualquer lugar. 
            Então, hoje, como fez Pedro em outra ocasião, quando já estava mais 
habituado a ouvir Jesus, podemos afirmar e confessar: “Senhor Jesus, só tu tens 
as Palavras de vida”. 

Comunidade Concórdia, família de Jesus, o que eu gostaria de trazer hoje 
a partir desse texto muito conhecido da pesca maravilhosa é simplesmente essa 



lembrança: Continuemos ouvindo a voz do Senhor. Continuemos atentos a tudo 
que Ele diz, tendo ouvidos para ouvir. Assim, vivenciamos a renovação da mente 
de que fala o apóstolo Paulo aos Romanos (12.2). Além disso, é assim que vivemos 
melhor – afinal, quem nos criou sabe o que é realmente melhor para nós. E é 
ouvindo que somos Igreja de Cristo. Uma bonita definição de Igreja diz 
justamente que ela é o conjunto de “pequenos cordeiros que ouvem a voz de seu 
Pastor, Jesus”.[1] 
          Ouçamos a Palavra de Jesus como quem ouve o que há de mais importante 
para se ouvir. Porque é realmente isso que é: o que há de mais importante para 
se ouvir. 
Amém. 
  
[1] Artigos de Esmalcalde XII – Da Igreja. 
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7º Domingo após Epifania – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
O PAI É MISERICORDIOSO. MISERICÓRDIA É COISA DE FAMÍLIA. 
Sl 103.1-13; Gn 45.3-15; 1 Co 15.21-26,30-42; Lc 6.27-38 
 
            Se imaginarmos que a culpa e a dúvida sobre se Deus me acolhe ou não 
pode ser comparada à sede, podemos pensar que a pessoa assim sedenta teria um 
grande alívio ao encontrar os primeiros versos do Salmo 103, que lemos há pouco. 
Seria como o copo d’água muito bem-vindo e refrescante! O verso 8, por exemplo, 
usa uma porção de palavras para deixar claro e seguro que Deus é misericordioso: 
“Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio para se enfurecer e abundante 
em amor” (Sl 103.8). As pessoas do tempo de Jesus conheciam essas palavras. Se 
estavam meio perdidas em um Salmo no meio de tantos outros, talvez não dos 
mais entoados, como alguns hinos dos nossos hinários que ficam meio que 
aposentados, eles as conheciam de outro lugar. 
            Numa cena importantíssima do livro do Êxodo, quando Moisés está lá no 
alto do Monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos, o próprio Deus 
passa diante dele e diz: “O Senhor Deus é compassivo e misericordioso, tardio 
para se enfurecer e abundante em amor” (Ex 34.6). São exatamente as mesmas 
palavras, na mesma ordem![1] Essa repetição só reforça a mensagem, a notícia! 
Ainda mais quando aparece em dois livros diferentes! 
            Todo mundo deveria saber dessa característica de Deus. Mas há algo mais 
que eles deveriam saber: as pessoas também são convocadas a terem essas 
características. O Salmo 112 descreve a pessoa que teme ao Senhor. Entre outras 
características, diz que essa pessoa é “misericordiosa e compassiva”. Duas das 
palavras usadas para falar do caráter misericordioso de Deus no Salmo 103 e no 
Êxodo. Compassivo! No texto lido do Gênesis, nós encontramos um homem 
assim. José tinha sofrido uma violência profunda da parte de seus irmãos. Quem 
perdoaria algo assim? Ser quase morto? Ser vendido para ser escravo em uma 
terra distante? Muitos até pensariam em perdoar de certa forma, mas não sem 
antes retribuir o sofrimento em alguma medida e humilhar os malfeitores. 
Pareceria até justo. Uma punição. Mas José é uma pessoa que teme ao Senhor. 
            Esse percurso até aqui nos prepara para escutar o que diz Jesus no texto 
de Lucas lido hoje. Ele fala de um modo bem diferente de ser. Ele fala de um estilo 
de vida marcadamente misericordioso, rápido em perdoar e estender a mão para 
quem está contra nós. Apesar de difícil, o que ele propõe, lembrando do que vimos 
antes, não é uma grande novidade. Deus é misericordioso. Nós também devemos 
ser assim. Mas ele tem um argumento a mais, que é muito interessante: “O Pai de 
vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos como ele!”. É simples. Mas tem 
uma força especial essa fala. Ele não coloca o ser misericordioso como uma tarefa 
de servo simplesmente, mas como uma característica do Pai que os filhos e filhas 
têm que ter. Em outra ocasião, ele usou essa ideia de que os filhos fazem conforme 
o pai que têm, mas de uma forma muito negativa. Falando com aqueles que 
queriam matá-lo, disse que faziam conforme a vontade do pai deles, o próprio 
Diabo (Jo 8.44). Agora, é algo positivo. Deus é misericordioso. Isso todo mundo 
sabe. Então, se são filhos e filhas dele, sigam esse jeito de ser. 
            É um alerta. E é um alerta pesado de certa forma. Não tem como fingir que 
não é. Não tem como dizer que tudo são flores aqui. É pesado, porque nós temos 
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um problema com a misericórdia, especialmente quando ela é dirigida a outros, 
a pessoas que não apreciamos muito. A história de Jonas é boa para revelar isso 
que temos dentro de nós. Muito frequentemente, só contam dela a parte de ação, 
da fuga, do peixão, da pregação. Mas a parte final é importantíssima. É ali, no 
último capítulo, que Jonas diz que não gosta que Deus seja misericordioso com 
gente má. E nós também podemos ter problema com isso. Algumas vezes, não 
olhamos com misericórdia para aqueles que falam mal da Igreja de Cristo. 
Algumas vezes, não olhamos com misericórdia nem para gente da Igreja de Cristo 
que se desentende conosco. A misericórdia parece que não deveria constar no 
cardápio dessas ou daquelas pessoas! Quem sabe Deus não podia ser menos cheio 
de graça às vezes e fechar as portas para...? Mas Deus é Deus. Não é a Igreja que 
decide como Ele é. E Deus é misericordioso. E nos convida a sermos assim 
também. Ele é o Pai. Nós somos os filhos. E queremos segui-lo nisso. 
            E precisamos mesmo querer segui-lo nisso. Porque Jesus não está 
discutindo algo secundário. Não se trata de discutir se é importante para a 
identidade luterana cantar mais de cinquenta por cento dos hinos do Hinário 
Luterano, usar vestes litúrgicas assim ou assado, ter cultos de duas horas ou mais 
curtos. Trata-se da identidade da própria Igreja de Cristo enquanto família de 
Deus. Se a Igreja não for misericordiosa, ela pode ter a tradição mais bonita que 
existir, ter todos os elementos litúrgicos riquíssimos que herdamos, mas não será 
como o Pai quer que ela seja. Ela precisa trazer o perdão. E essa vida de 
misericórdia acontece aqui no culto público, mas também no dia a dia de cada 
cristão, de cada indivíduo que constitui o Corpo de Cristo. 
            É um alerta sério e importante. Não deixemos de reconhecer isso. Mas 
consideremos também que ele vem junto de boas notícias. Primeiro, vem 
lembrando do fato de que Deus é misericordioso. E Ele é misericordioso para 
conosco. Em segundo lugar, quem nos traz o alerta é o mesmo Jesus que morreu 
na cruz por nós para dar a cada um de nós toda a misericórdia de Deus. Além 
disso, é um alerta que nos faz ver a possibilidade de uma vida muito melhor, sem 
a necessidade de arrastarmos conosco um pesado fardo de rancores, mágoas e 
planos de vingança ou retribuição. É um alerta, mas é também um belo convite, 
para que, como Igreja que somos, caminhemos com leveza e fé, guiados pelo 
Espírito Santo, para vivermos a misericórdia no nosso cotidiano, como algo que 
corre em nossas veias, que faz parte de nós. E o Espírito de Deus atua por meio 
dessa Palavra hoje compartilhada justamente para nos levar a vivermos isso. 
            O pai é misericordioso. Misericórdia é coisa de família. E nós somos 
definitivamente família de Deus, desde o nosso batismo. Caminhamos, então, 
como um povo misericordioso. Graças a Deus. 
 
Amém. 
            
 
 
[1] No texto em hebraico, assim como nas traduções que proponho, a única coisa 
que varia é a posição do nome divino. 
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3 
1º Domingo na Quaresma – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
MAIS UM SERMÃO SOBRE A TENTAÇÃO DE JESUS 
Sl 91.1-13; Dt 26.1-11; Rm 10.8b-13; Lc 4.1-13 

 
            Eu começava a pensar nesta mensagem, nos textos, e fui atrapalhado por 
uma imaginação insistente que invadia meus pensamentos. E era a este 
momento, ao começo da pregação, que minha mente me trazia. Mas, diferente da 
tranquilidade de agora, acontecia uma coisa estranha. Eu imaginava que tinha 
uma pessoa muito inquieta aqui em um desses bancos. Uma pessoa inquieta, 
atenta e de boa memória. Então, quando eu começava a dar sinais de que o 
sermão seria sobre o texto do Evangelho de Lucas lido há pouco, essa pessoa não 
se aguentava, levantava do banco, se aproximava e dizia: 

  
- Desculpa, Cesar, mas você vai pregar mais um sermão sobre a tentação de 
Jesus? 
- Mas é o primeiro que eu vou pregar sobre isso na vida. 
- Sim, o seu primeiro. Mas você sabe qual o texto que serviu de base para o 
sermão do primeiro domingo na Quaresma no ano passado? Marcos 1.12-15, 
que fala da tentação de Jesus. E sabe qual foi o texto do sermão de 2017? Mateus 
4.1-11, que fala da tentação de Jesus. Sabe há quantos anos eu escuto um sermão 
sobre a tentação de Jesus no primeiro domingo na Quaresma? 
- Imagino que desde que você frequenta a igreja. Porque, no ano que vem, nós 
voltamos a esse texto de Mateus, em 2021, será a vez de Marcos, e, em 2022, 
Lucas 4.1-13 de novo. 

- Então! Pois é! Mas não dá para ser um negócio desses. Vamos repetir sempre 
isso? 
  
            Ainda meio perturbado pela situação, afinal, uma conversa no meio do 
sermão não é coisa que se vê todo dia numa igreja luterana, eu tentaria explicar 
sobre a importância do texto para essa data. 

            Primeiro, observaria que tem o detalhe numérico. Jesus jejuou por 40 dias. 
E não é à toa que a Quaresma é um tempo de quarenta dias. É um número comum 
nas Escrituras para esses períodos de privação e preparação para um 
acontecimento especial: 40 anos no deserto do povo de Deus antes de entrar na 
terra prometida, 40 dias que Moisés jejuou antes de receber as tábuas da Lei, 40 
dias que Elias caminhou em jejum... Então, ficamos 40 dias em reflexão e 
preparação, acompanhando o caminho de Jesus para a cruz na Quaresma. 

            É claro que o número não convenceria essa pessoa completamente. “Só por 
causa do número 40 eu vou ter que escutar mais de 40 sermões sobre o mesmo 
assunto na vida?” 
            Então, eu tentaria ir por outro caminho: Observar como esse momento da 
tentação é decisivo para a caminhada de Jesus até a cruz. É tão decisivo que nós 
voltamos a ele nesse momento. Sim, porque já estávamos lendo lá o capítulo 9 no 
domingo anterior. Agora, voltamos ao momento imediatamente posterior ao 
Batismo do Senhor! É antes de ele começar todas as curas e milagres, as 
pregações... E é decisivo, porque é o momento em que Jesus define claramente 



que não se desviará do caminho proposto, que não escolherá outro rumo. Após 
dias no deserto, em meio à fome e à fraqueza, ele diz “não” às alternativas 
oferecidas pelo Tentador. Diferente do primeiro Adão, ele segue o plano. O Filho 
de Deus, depois de viver décadas como ser humano, de experimentar o que é dor 
e sofrimento, e de provar dessa limitação de forma aguçada no deserto, olha para 
frente, olha para a cruz, e diz: “Mesmo assim, minha meta é lá e eu não vou 
desistir.” 
            Sem essa determinação de Jesus no deserto de não ceder às tentações, não 
haveria Sexta-feira santa, não haveria Domingo da ressurreição, e não haveria, 
também para nós, ressurreição. 

            Aquela querida pessoa inquieta, atenta e de boa memória, que estaria aqui, 
quase ao meu lado, diria assim: 

  
            - Ok! Eu entendo que o evento é importante. Entendo que se encaixa no 
nosso tempo da Igreja... Agora, seu sermão vai ser só sobre isso, sobre Jesus, 
tentação e cruz? Não vai falar sobre nossas tentações também? 
  
            É claro que eu ficaria ainda mais incomodado. A pessoa não queria mais 
um sermão sobre a tentação de Jesus, e, agora, quer definir o conteúdo do meu 
sermão sobre a tentação de Jesus! 

            Eu tentaria, então, explicar que falar de nossas tentações aqui, a partir 
desse texto, não seria uma prioridade para mim. Há outros textos mais propícios 
para isso. Observaria que acho arriscado tentar encontrar nessa cena da tentação 
de Jesus um método para se resistir às tentações. As tentações que vêm sobre nós 
não são exatamente como essas. Não levamos um diálogo com o Tentador nas 
manhãs de segunda-feira, mas somos tentados em detalhes mínimos do cotidiano 
de forma rápida e até imperceptível: como quando tenho que decidir se respeito 
o próximo que tem a preferência de usar a faixa de pedestres ou se beneficio a 
mim mesmo, roubando o tempo do outro; como quando fico entre dar uma 
resposta cheia de raiva ou ficar em silencio, paciente. Coisas assim, variadas e 
dispersas ao longo de nossos dias. Coisas que não se enquadram necessariamente 
no imaginário popular mais básico criado em torno da palavra tentação: comida 
ou sexo. 
O caso ali no deserto foi algo muito atípico, muito específico, na caminhada dessa 
pessoa muito especial que é Jesus. O texto é mais sobre Ele do que sobre nós. Nós 
entramos aqui como beneficiados, mais do que como aprendizes, mesmo quando 
o assunto são as nossas tentações cotidianas. 

            Sim, porque o fato de que Ele persistiu e venceu a tentação, e foi para a 
cruz por nós, para morrer e pagar pelos nossos erros, pelas nossas derrotas nas 
tentações fez com que o Salmo 91 se tornasse nossa realidade. Porque Ele venceu, 
nós nos escondemos nEle. Como pintinhos que nada podem fazer contra os 
predadores e escondem sob as asas da galinha, assim fazemos nós, recorrendo a 
Ele. E, assim, somos salvos e somos feitos vencedores. Não por um método 
trabalhoso, mas porque invocamos o nome daquele que realmente venceu. 
            E nós fazemos isso diante das tentações, das nossas tentações, quando nos 
voltamos para Deus e oramos de coração e com toda a simplicidade as palavras 
do Pai Nosso: “Pai nosso que estás nos céus... Não nos deixes cair em tentação.” 
Com essas palavras, nós reconhecemos que, por nossas forças e maquinações, nós 
não poderíamos resistir nem àquela tentação do trânsito, nem a da má resposta 
numa contenda, nem à menor das tentações. O resistir nos é dado no esconderijo. 



            A pessoa inquieta, atenta e de boa memória estaria aqui ainda, e diria algo 
assim: 
  
            - Tá bom. Tá bom. Tem coisa importante de ser lembrada aí... Vou sentar 
ali, pode pregar o sermão. 

  
            E eu diria a essa pessoa o que digo a cada um de vocês: Se você conseguiu 
acompanhar até aqui, se foi lembrado ou lembrada de que Cristo decidiu vencer 
a tentação e ir até o fim, de que ele venceu por nós e de que é nEle que 
encontramos nosso refúgio, acolhimento, paz com Deus e vitória sobre nossas 
tentações, o sermão está suficientemente pregado. Mais um sermão sobre a 
tentação de Jesus. Mais um passo em nossa caminhada. 

            Que estejamos sempre com Cristo, escondidos em Cristo, nosso refúgio e 
fortaleza. 
            Amém. 
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3º Domingo na Quaresma – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
A SURPREENDENTE E (TALVEZ) INCÔMODA DUPLA IGUALDADE 
DAS PESSOAS CRISTÃS 
Sl 85; Ez 33.7-20; 1Co 10.1-13; Lc 13.1-9 

  
  
[O pregador está descalço durante o culto.] 

  
            Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor dos vivos e dos mortos, tanto dos 
primeiros que cultuaram entre essas paredes há um século, quanto dos últimos 
que haverão de sair por essas portas após o último culto celebrado aqui, em um 
futuro distante. Amém.     

Acontece um acidente com algumas vítimas fatais em uma grande cidade 
brasileira. Durante dois ou três dias, redes de televisão e portais de notícia online 
dedicam um bom tempo/espaço cobrindo esse acontecimento. As pessoas 
querem entender o motivo de acontecer aquilo, a maneira como aconteceu, as 
consequências. Como estamos em um tempo de destaque da ciência como 
mediadora da verdade, investe-se em perícias, explicações a partir da física, 
simulações computadorizadas etc. Mesmo com informações detalhadas, parte do 
público continua incomodada com questões que não são para a ciência responder. 
Por exemplo: Por que essas pessoas e não outras? 

            Gente do povo é morta pelo governante ou uma torre cai e mata dezoito 
pessoas em Jerusalém. Incidentes assim também levantavam muitas questões no 
século I, geravam muito assunto. E o pessoal daquele tempo também se 
perguntava: Por que essas pessoas e não outras morreram? 

            Alguns podiam pensar que as vítimas dessas tragédias eram mais culpadas. 
Eles e não outros teriam perecido justamente por algo de diferente neles mesmos: 
mais pecado, mais culpa, mais injustiça. “Até mereciam morrer desse jeito.” E, 
com um pensamento assim, as pessoas podiam se aquietar, crendo que estava 
tudo em ordem, e que elas eram diferentes daqueles que partiram. Mas Jesus 
nega essa interpretação dos fatos de modo bem direto. “De modo nenhum! Mas 
se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão!” 
            Todos! Do mesmo jeito! Sem diferença! E, aqui, preciso contar outra 
história. Vai parecer que esqueci do texto do Evangelho e que me perdi no sermão. 
Mas garanto que retornaremos logo às palavras de Jesus. Só precisamos de uma 
passada pelo Reino Unido. Acontece que um sujeito chamado Tony Saint 
escreveu algo bem interessante. Ele foi funcionário do serviço de imigração num 
aeroporto em Londres por 10 anos. Era daqueles oficiais que conversam com 
passageiros que chegam ao país para decidir se são suspeitos de quererem morar 
lá ou se são, como dizem, somente turistas. Ele definia, digamos assim, se a 
pessoa tinha a dignidade/confiabilidade suficiente para entrar no país. Depois de 
sair desse emprego, Tony escreveu um livro muito bem-humorado a partir de 
suas experiências. Nesse livro, conta que há um critério pouco conhecido para se 
definir sim ou não para o viajante: a observação dos sapatos. Diz que os viajantes 
do terceiro mundo que querem morar e trabalhar na Inglaterra ilegalmente, mas 
que fingem ser turistas bem tranquilos e experientes, têm um ponto cego, uma 



parte que não sabem trabalhar em sua simulação. Vestem roupas adequadas. Têm 
malas adequadas. Mas se esquecem dos sapatos. Então, haveria um curioso 
método de observar os sapatos de latino-americanos e africanos, por exemplo, 
para definir se são aptos ou não, se não realmente turistas ou não. Sapatos de tais 
e tais tipos entram. Gente calçando certos tipos fica de fora. 
            Com essa imagem em mente, eu volto a Jesus. E volto à afirmação dele de 
que se não nos arrependermos, todos igualmente pereceremos. Imagino, então, 
Deus fazendo uma triagem como aquela. E nós tentamos mostrar a Ele pés bem 
calçados com boas obras, títulos, tradição familiar, experiências. Fazemos uma 
fila e cada um pensa que está bem calçado com sapato italiano de grife, com um 
scarpin de muito bom gosto ou com um tênis esportivo de última geração, e 
limpíssimo. Mas ao chegarmos a Deus, ele simplesmente olha para nossos pés e 
diz que o que pensamos ser mostra de dignidade não vale nada, na verdade. 
Estamos tão manchados pelo pecado que nada podemos mostrar de realmente 
digno. E Ele revela a cada pessoa um fato chocante: Você está descalço. Não tem 
dignidade alguma. “Todos pecaram e carecem da glória de Deus” (Rm 3.23). 
Todos estão igualmente descalços. Todos igualmente perecerão. Essa é a primeira 
igualdade das pessoas cristãs. Ninguém pode dizer que o outro merece perdição 
por ser pecador, porque todos somos assim. 

            Mas a frase de Jesus esconde uma boa notícia. Sim! Porque, ao dizer que, 
se não nos arrependermos, pereceremos, entendemos que, se nos 
arrependermos, o fim da história será melhor. E, de fato, nós nos arrependemos! 
Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós sabemos que não temos dignidade 
por nós mesmos diante de Deus e nos apegamos a Cristo, confiando no socorro 
dele. Então, voltamos à fila da imigração para o Reino de Deus. E nos 
apresentamos diante do Pai já sabendo e dizendo: Senhor, não temos dignidade 
alguma com a qual possamos calçar nossos pés. Estamos descalços e carentes de 
teu socorro. E Ele olha para nossos pés, mas não nos vê simplesmente descalços. 
Cada um de nós que se apega a Cristo passa diante dos olhos atentos do Criador. 
E Ele não vê nossos pés, mas vê os pés perfurados de Jesus Cristo. Exatamente 
isso. Porque todos nós fomos batizados e, conforme escreve o apóstolo aos 
Gálatas (3.26-27), nos revestimos de Cristo. Deus olha para nós e vê como nossa 
toda boa obra realizada por Jesus. Os méritos e a dignidade do próprio Filho de 
Deus são dados a todos nós de presente. Essa é a segunda igualdade das pessoas 
que se apegam a Cristo pela fé. 

            Aos olhos de Deus, todos somos o que somos: pecadores e santos. 
Pecadores por nossa própria natureza. Santos por aquilo que Jesus fez por nós. 
Pés descalços e pés perfurados. 

            Todos iguais. Um só Senhor. Todos iguais. Uma só fé. Todos iguais. Um só 
batismo. Uma só mesa de comunhão. Uma só comunidade. Pela graça de Deus e 
para a glória de Deus. 

            Amém. 
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5º Domingo na Quaresma – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
A IGREJA E O RISCO DE PERDER O RUMO 
Sl 126; Is 43.16-20; Fp 3.4b-16; Lc 20.9-20 

  
            Quaresma é tempo de observar a caminhada de Jesus rumo à cruz e de 
aguardar a ressurreição, mas, lendo os textos selecionados para esse período, 
parece inegável que é também um tempo oportuno para uma observação de nós 
mesmos como seguidores de Jesus. É tempo de nos olharmos, enquanto Igreja de 
Cristo, no espelho, de forma sincera e atenta. 

No texto do Evangelho para hoje, vemos novamente o Mestre Jesus em um 
diálogo tenso com escribas e chefes dos sacerdotes. E ouvimos palavras duras de 
Jesus contra essas pessoas. Na Idade Média, facilmente os pregadores podiam 
usar textos como esse para expor em cores vivas o erro dos judeus e engradecer a 
Igreja por seu acerto e fidelidade ao Messias. Quem assistiu filmes como “Em 
nome de Deus” viu isso em cenas memoráveis e nada exageradas se considerada 
a pesquisa histórica disponível. Um religioso pregando de um púlpito um pouco 
mais alto que este esbraveja: “Quem é culpado pela morte de Jesus?” Em seguida, 
diante do silêncio piedoso de seus ouvintes, responde: “Os judeus! Foram os 
judeus!”. Inflamados por discursos como esse, não era raro que cristãos que se 
achavam o modelo de perfeição matassem uma família inteira de judeus por 
motivos banais e, em geral, imaginários.  

E a Igreja - não só como instituição, mas como organismo vivo formado 
por pessoas que creem - perdia diversas oportunidades, em diversas leituras dos 
Evangelhos, de repensar sua própria conduta e a compreensão que tinha de si 
mesma, enquanto atribuía aos outros toda a imperfeição, tudo que era criticável. 
Ao menos nesse âmbito popular, da mensagem que chegava ao povo, para 
perguntas como “onde está o erro?” ou “será que estamos mesmo sendo coerentes 
como filhos de Deus”, a resposta imediata seria: “Não se discute isso. Somos a 
Igreja e pronto. O erro está lá, nos judeus e nos turcos. Não aqui.” Fim de 
conversa. 
            De fato, nós vemos pela história da Igreja e até em nossos dias como a 
natureza humana faz com que, como Igreja, percamos de vista o que Deus propõe 
e voltemos nossa atenção a coisas pequenas e interesses pessoais, sem valor 
eterno. Sem valor eterno, mas com um valor sedutor para nossa vaidade de 
apetite interminável. E temos dificuldades para reconhecermos isso. Até 
reconhecemos quando se trata de avaliar outros grupos cristãos. Aí somos sagazes 
observadores. Não temos os judeus e os turcos como receptáculos de toda nossa 
acusação, como no caso dos cristãos medievais, mas temos outros grupos 
evangélicos, ou católicos. 

E todos nós – homens, mulheres, jovens, idosos, pastores e não-pastores - 
deixamos de reavaliar de modo equilibrado muitas de nossas coisas, de nossas 
atitudes. E muitas delas são frequentemente mais importantes para a construção 
de um status, ao modo do mundo, do que para o serviço pautado pela Palavra, ao 
modo de Cristo. 

O apóstolo Paulo traz um exemplo oposto ao que fazemos com frequência. 
Ele lista tudo o que parecia ter valor para ele: Sua origem familiar de prestígio, 



sua boa formação e seu rigor religioso desde a mais tenra infância... Mas, tendo 
conhecimento de Cristo e de sua missão, desconsidera tudo. Aceita até perder 
tudo isso. Tira isso de seu foco de interesse. Agora, não perde mais tempo com 
essas aparências, mas se concentra num só objetivo, numa só meta. E, agora, o 
esforço que ele fazia para ir contra a Igreja faz agora para manter o foco em Cristo, 
conhecer a Cristo, viver em Cristo. Lembra-nos do “negar-se a si mesmo” 
colocado em prática. 

E o apóstolo entende que toda a Igreja deveria fazer o mesmo. Todas as 
pessoas sensatas, que agem como gente grande, deveriam ter o mesmo foco. Mas 
quantas vezes vemos a Igreja desviar os olhos de Cristo e, mesmo simulando uma 
defesa da causa de Cristo, valorizar exageradamente aquilo que Paulo diz ter 
perdido o valor? Quantas vezes a Igreja avalia as pessoas pela origem familiar, 
pela formação, pelo zelo religioso? Quantas vezes a Igreja olha para si como se 
fosse ela mesma, a Igreja, o foco, o cerne da coisa toda? Então, começa a 
supervalorizar aquilo que deveria ser somente instrumental ou a manipular o que 
cabe somente a Deus? Ela pensa ser dona da vinha. Sim. Mesmo tendo o Senhor 
da vinha representado em esculturas ou quadros, mesmo cantando seu nome em 
hinos e mencionando-o em suas orações, o modo como a Igreja trata de si mesma 
pode, algumas vezes, ser marcadamente arrogante. Arrogante por querer para si 
um papel que não lhe cabe. 

Somos Corpo de Cristo. Cabeça continua sendo o próprio Cristo. Somos 
uma vinha. Que maravilha! Que imagem linda! Mas somos vinha do Senhor. Ele 
é dono da Igreja e está nEle o objetivo da Igreja. E preciso acrescentar um 
parêntese mais prático aqui: vivemos essa realidade devidamente quando a 
oração faz parte da vida da Igreja. Não somente com orações bonitas preparadas 
para o culto, não somente em um kyrie entoado com sincera esperança, mas em 
todo tempo, em nossa vida diária. Reconhecemos quem é o Senhor da Igreja 
quando levamos a ele as inquietações da Igreja, suas dores e aflições. Mas se 
pensamos que a Igreja se resolve sozinha com nossa própria sagacidade, e se 
pensarmos que o objetivo da Igreja é a própria Igreja ou o interesse de uma ou 
outra pessoa, já perdemos o norte, já perdemos o mais importante. E andamos 
em círculo num eterno Êxodo, ocupados com pedras enormes de vaidades 
intermináveis, rancores desnecessários, interesses distantes do Reino. 

Mas se olharmos para Cristo, e se mantivermos nossos olhos fixos em 
Cristo como o alvo, o motivo e o objetivo de tudo que somos e fazemos, então não 
deixaremos de desfrutar do Novo que o Eterno Deus preparou para nós, e que 
anunciava já séculos antes de Cristo por meio de Isaías.  
Na verdade, a Igreja é coisa simples. Com Palavra, água, pão e um pouco de vinho, 
ela tem tudo que precisa para ver, em meio a um mundo árido de desesperança, 
jorrarem ribeiros da água pura do Evangelho trazendo o perdão, a paz e a 
reconciliação conquistadas por Jesus na cruz. De graça. Para todo mundo. A 
Igreja é um milagre. E, por isso, ela também é preciosa. Então, sim, nós 
precisamos, com os olhos fixos em Cristo, cuidar para que ela continue sendo o 
que precisa ser; para que continue sendo o que é para ser. E nós, como Igreja que 
somos, vamos ver e desfrutar desses ribeiros aqui, porque não estaremos 
ocupados revirando poças velhas de água insalubre, valorizando-as como se 
fossem oásis desejáveis. 

Gente de Deus, é Jesus quem diz ainda hoje: “Quem tiver sede venha a 
mim e beba.” Nós vamos a ele. Não vamos perder o rumo. Não vamos. Pela graça 
de Deus. 



Amém. 
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Sexta-feira da Paixão – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 

  
A IRA, O AMOR E A PEDAGOGIA DE DEUS NA CRUZ DE CRISTO 
João 18 e 19 

 
            
        Cristo na Cruz é a expressão máxima da ira de Deus. Os povos da 
Mesopotâmia imaginavam deuses em frequentes intrigas. Os gregos imaginavam 
deuses que cometiam adultério, raptos, enganos, todo tipo de vício, de atos 
moralmente condenáveis. Eram exatamente como os humanos em suas tolices, 
embora mais poderosos e imortais. Já os hebreus conheciam o Deus todo-
poderoso, sábio, justo e santo, que, além de ser santo, exige santidade dos seres 
humanos. E essa santidade não é encontrada. E, para complicar, Deus castiga por 
essa falta, castiga pelo o pecado. Em diversos textos que lemos, até mesmo nesse 
período de Quaresma que vai se encerrando, encontramos a afirmação de que 
Deus acolhe os obedientes, mas castiga os desobedientes. “Deus é justo juiz, que 
fica irado todo dia!” (Sl 7.11). 

É isso que vemos na cruz de Cristo: a severidade do castigo de Deus. Jesus é 
humilhado, abandonado, agredido, perfurado. Sangra com o corpo preso a um 
pedaço de madeira. É imensa a repulsa de Deus contra o pecado. E isso se percebe 
nessa cena. 

Mas de quem é esse pecado? Não é do próprio servo Jesus Cristo que sofre ali. É 
nosso. É de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 

Por isso, Cristo na Cruz é a expressão máxima do amor de Deus. Desde o 
princípio, quando o ser humano se afastou da presença de Deus e a morte entrou 
no mundo, a Trindade em perfeita harmonia se moveu para nossa salvação. E 
essa ação salvadora incluía a morte de Deus Filho de modo cruel em um momento 
específico da história humana. Isso não impede o plano. Deus vai adiante e realiza 
esse ato terrível por amor a nós, por amor à humanidade. E, vejam bem, por amor 
a uma humanidade que, ainda, era completamente inimiga de Deus. Estranho! 
Deus ama quem não o ama. Deus atrai quem não quer saber dele. Deus morre por 
gente que, aos olhos dele mesmo, segundo seus critérios e seu padrão, não presta 
mesmo. Cristo na cruz é um grito de Deus dizendo para você que Ele não desiste 
de te levar para o céu, para viver em comunhão com você, por nada nesse mundo, 
nem nada de fora desse mundo. Isso é o amor divino. E é tão próprio de Deus, 
que se pode dizer que “Deus é amor” (1 Jo 4.8). 

Deus, que nos ama, nos ensina e repreende também. É o que diz lá na carta 
a Laodiceia, no Apocalipse. 

E Cristo na cruz é expressão máxima da pedagogia de Deus. Esse Deus 
santo e cheio de amor, que ofereceu ensino a seu povo no deserto, que ensinou o 
povo por meio do grande exílio babilônico, tem uma grande lição a ensinar na 
cruz. Ele ensina, o que já vimos, que nos ama com um amor que nós nunca 
poderemos entender. E ensina também algo sobre o nosso relacionamento uns 
com os outros, porque disse “amai-vos como eu vos amei”. E ele nos amou ao 
ponto de morrer por nós, ao ponto de sofrer para que nós não sofrêssemos. Cristo 
na cruz ensina um amor que não é de palavra somente, que não é só poesia ou só 



máscara, mas um amor que procura com ação o bem da outra pessoa, mesmo 
quando essa outra pessoa pareça não merecer e mesmo que essa ação me 
prejudique de alguma forma. Se alguma vez você se pergunta: “Quanto devo me 
esforçar para fazer o bem para outra pessoa?” A resposta está na Cruz de Cristo. 
A resposta está no “amai-vos como eu vos amei”. Deus ensina um estilo de vida 
absolutamente diferente de toda a nossa tendência natural e cultural. Diferente 
de consumismo, individualismo e vaidade. Mas um estilo de vida que faz a própria 
vida ter muito mais sentido. 

Olhamos hoje para Cristo na cruz e consideramos: O Deus santo e 
castigador nos amou profundamente. Então, já salvos e completamente 
perdoados, vamos caminhando com ele, ajudados e moldados pelo Espírito 
Santo, para que também possamos, em alguma medida, aprender a viver esse 
amor inexplicável em nossas vidas, em nossos relacionamentos. E a força para 
essa caminhada nos vem, é claro, justamente do sacrifício na cruz. João é 
cuidadoso ao mencionar água e sangue saindo do lado perfurado de Jesus, como 
que para lembrar que é dali, daquele evento acontecido há séculos, que vem o 
poder, a efetividade do batismo e da santa ceia. 

Cristo na cruz – porque sabemos que ele venceu a cruz - é expressão 
máxima de nossa vida, tanto dessa vida aqui quanto da vida na eternidade. 

Amém. 
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Terceiro Domingo de Páscoa – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
A COMUNIDADE CRISTÃ E SUA ABERTURA PARA OS ESTRANHOS 
At 9.1-22; Ap 5.1-14 
 
                                                   

            Ananias tem toda razão ao temer Saulo. No mínimo, nós também iríamos 
querer distância dele. E, se tivéssemos que conviver com ele, ficaríamos de olho 
aberto, vigiando, para ver se não daria sinais de infidelidade em algum momento. 
            Ananias é do mesmo povo de Saulo. Ambos têm nomes comuns entre os 
judeus, inclusive por serem nomes tirados do Antigo Testamento. O nome 
Ananias é fácil encontrar em nossas traduções. É, por exemplo, nome daquele 
profeta enganoso, com quem Jeremias entra em conflito. Saulo pode ser mais 
difícil de encontrar por causa da mudança de sonoridade na passagem para o 
português. Mas é ninguém menos Saul, o primeiro rei de Israel, aquele que tenta 
matar Davi. Ananias e Saulo teriam tudo para se entenderem, a não ser pelo fato 
de que Ananias é Igreja, reconhece que Jesus de Nazaré é o Messias, enquanto 
Saulo entende que deve ir com todas as forças e todos os recursos contra a Igreja, 
para acabar com ela. Ananias tem mesmo razão ao temer Saulo, e ao querer 
distância dele. É do mesmo povo, por um lado. Mas é de outro povo, por outro 
lado. É um estranho. Mas o discípulo morador de Damasco escuta a voz de Deus, 
que anuncia ter outro plano em marcha. Então, lá vai Ananias andando pela 
cidade ao encontro do maldito Saul, não do antigo, que tentara matar Davi, mas 
desse novo, que queria matar o povo daquele que é a raiz de Davi. Ananias tinha 
suas ressalvas. Ele tinha suas opiniões. Mas, agora, tinha a Palavra de Deus, que 
se sobrepunha a tudo isso. O estranho precisa ser acolhido. Vai fazer parte. Vai 
ser um com os outros. 

            E tem algo mais acontecendo. O estranho Saulo entra no plano de Deus de 
uma forma peculiar: Ele vai levar o nome de Jesus diante de outros povos, de reis 
e, também, dos filhos de Israel; diante de tudo que é gente. Eis um prenúncio: 
Vem mais gente estranha por aí. Se Saulo era estranho não por sua origem étnica 
ou sua formação cultural, mas por sua perseguição, esse plano de Deus traz à cena 
multidões de estranhos por falarem línguas diferentes, comerem comidas 
diferentes, terem costumes completamente diferentes e aparências também. É 
claro que essa abertura já estava iniciada desde a visita de Pedro ao centurião 
Cornélio, quando o Espírito Santo vem sobre uma porção de não-judeus. Mas 
Saulo, que chamaremos de Paulo, será fundamental para uma intensificação, 
para uma verdadeira radicalização dessa abertura. Um estranho (semelhante) 
chega e vai trazer muitos estranhos bem diferentes. 

            Deus quer o estranho Paulo, e quer outros tantos estranhos. Isso, visto da 
terra, a partir dos acontecimentos narrados no livro de Atos, já é surpreendente. 
Mas fica mais impressionante quando isso é anunciado nos céus. João, no 
Apocalipse, nos ajuda. O Cordeiro que é digno de tomar o livro e abrir o selo é 
louvado como aquele que foi morto e que, com seu sangue, comprou para Deus 
gente que vem de toda tribo, língua, povo e nação, e fez com que essa gente toda 
fosse um reino e sacerdotes. O Cordeiro de Deus é louvado por fazer uma 
multidão de estranhos ser acolhida. 



            E é aí que nós entramos. Aliás, é aí que estamos duplamente implicados, 
na verdade. Estamos implicados, porque, como comunidade do Cordeiro, como 
comunidade cristã, nós temos por vocação sermos abertos aos estranhos. Sim! É 
próprio da comunidade cristã a abertura para os de fora, o acolhimento sem 
obstáculos, o olhar de felicidade quando alguém que não é costumeiro se faz 
presente em nosso meio. Acolhimento verdadeiro, que é muito mais que mera 
tolerância. Não temos opção de sermos diferentes disso, a não ser que queiramos 
nos afastar do plano de Deus, do desejo do Cordeiro. A não ser que queiramos 
deixar de ser parte da grande comunidade cristã – também chamada “comunhão 
dos santos” - e formarmos um simples clube social. E isso não queremos. 
            Então, nós pensamos sobre nós mesmos, sobre nossas ações e nossas 
atitudes não com vistas a nosso bem-estar simplesmente, não com vistas ao 
conforto dos de dentro simplesmente, mas com vistas ao acolhimento de todos os 
que se interessam em estar entre nós, em aprender conosco, em caminhar junto 
de nós. E, se em algum momento nos fechamos, se em algum momento fechamos 
as portas querendo uma paz ilusória, uma quietude que parece vir com a 
mesmice, com a ausência de novidades, de estranhos, nós seremos novamente 
incomodados, tirados de nosso comodismo e, se necessário, advertidos. 
Isso acontecerá, por causa de algo que comemoraremos logo no mês que vem: a 
abertura para os estranhos não se sustenta em Paulo. Ele foi instrumento de Deus 
em dado momento para que ela se intensificasse. Sim. Mas essa abertura para os 
estranhos começa mesmo e é sustentada como característica da Igreja por obra 
do Espírito Santo enviado naquele dia de Pentecostes após a assunção de Jesus. 

Ali se inaugura a dinâmica da Igreja. Ali o Caminho começa a caminhar. E 
não para mais, não se fecha ou se “mesmifica” indefinidamente, de tal forma que, 
se pensarmos bem, não poderíamos perguntar “Como é tal ou tal comunidade 
cristã?”. Não. Nós teríamos que perguntar: “Como está atualmente tal ou tal 
comunidade cristã?”, porque, enquanto naturalmente aberta, ela recebe novas 
pessoas, com novas peculiaridades, com novas características, e, então, como 
conjunto, ela está sempre se alterando, porque está sempre acolhendo. 

Agora, de propósito, deixei por último a constatação mais óbvia de todas: 
Não fosse esse o desejo de Deus, não fosse essa uma característica fundamental 
do plano do Cordeiro, nós não estaríamos aqui hoje, nem haveria este culto. É 
certo que não. Porque germânicos, italianos, povos ibéricos, africanos, nativos 
das Américas... Nenhum desses povos de nossos ancestrais faz parte da Igreja 
inicial. Todos eram completamente estranhos. E muitas pessoas desses povos se 
tornaram “de casa”, se tornaram família da fé, trazendo assim suas contribuições 
peculiares. E a história não para aí. Os que foram acolhidos pela abertura da 
Igreja não vão querer fechá-la. 

Por isso, podemos pensar sobre nós mesmos não como uma Comunidade 
para os da Comunidade, mas como uma Comunidade para São Leopoldo, com 
toda sua pluralidade e complexidade. E não fazemos isso como tarefa a ser 
suportada, mas como dádiva a ser vivida com gosto. Fomos comprados pelo 
sangue do Cordeiro. Não somos Igreja por mérito nosso, mas por graça, pelo 
sacrifício de Cristo na cruz. Isso é tão maravilhoso que nós vemos nos outros a 
real necessidade de saberem disso também, de estarem eles também inseridos, 
por mais estranhos e desconhecidos que sejam para nós. Nós, gente estranha feita 
família, amamos gente estranha e queremos que sejam também da nossa grande 
família de fé, por graça de Deus, por ação do Espírito Santo. 
        Amém. 
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Quinto Domingo de Páscoa – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
VISÃO DE VIDA NO ÁRIDO VALE DA DESESPERANÇA 
Ap 21.1-7; Jo 13.31-35 
 

                               
            Eu confesso que encontro um obstáculo incômodo ao falar de vida e de vida 
cristã para algumas pessoas muito jovens. Não todas. E não que esse obstáculo 
torne impossível a tarefa. Acontece que muitas pessoas jovens ainda não 
experimentaram na pele e nas profundezas da alma como a vida pode ser difícil 
de se viver. Para ser completamente honesto, a verdade é que a vida pode ser cruel 
muitas vezes. E quem não se deu conta disso não só de ouvir falar pode não 
apreender devidamente o que Deus diz quando nos fala de salvação. 
            Lutero, que tinha uma visão muito realista sobre o mundo e a vida (até bem 
pessimista e inadequada, diriam muitos dos escritores de autoajuda atualmente), 
chegava a chamar este mundo, esta vida, de “vale de lágrimas”. [Eu não vou 
pregar sobre Lutero, por favor! Só estou usando essa consideração dele por ser 
uma imagem compartilhada entre nós e útil para a reflexão.] A partir de 
conversas com algumas pessoas sobre a vida e seus percalços, descobri que essa 
imagem do “vale de lágrimas”, embora forte, ainda não consegue refletir toda a 
dureza da realidade algumas vezes. Há muita gente que, de tanto chorar, cansa 
de clamar por socorro, cansa de esperar por mudança em um sofrimento 
específico. Cansada de dormir em meio às lágrimas, a pessoa desiste de clamar, 
desiste de prantear sua situação, e o vale de lágrimas se torna também o árido 
vale da total desesperança. 

            Muitos dos primeiros leitores do Apocalipse tinham motivos de sobra para 
viverem assim, com lágrimas e sem esperança. Enfrentavam pobreza, dificuldade 
real de manterem suas famílias. Enfrentavam a hostilidade de vizinhos, que viam 
os cristãos como inimigos da sociedade em geral. Conviviam com carência, medo 
e incerteza. Em meio a isso, João apresenta essa visão espetacular. A vida debaixo 
do céu, a vida sobre esta terra não estava nem perto de ser agradável. Parecia que 
o vale da sombra da morte era enorme, e nunca terminavam de atravessá-lo. 
Então, João conta que viu um céu novo e uma terra nova. Não só isso. O céu antigo 
e a terra antiga já haviam ficado para trás, e já não existia mar. A realidade que 
estava difícil seria refeita. Não haveria mera melhoria, mas uma novidade 
completa. 
            E haveria uma comunhão plena entre seres humanos e o próprio Deus. Eles 
habitariam juntos e em harmonia. E Ele enxugaria dos olhos das pessoas toda 
lágrima. E não haveria mais motivo para choro. Morte, pranto, lamento, 
sofrimento não fazem parte dessa nova realidade. São coisas que ficam no 
passado. 
            É Aquele que tem o domínio sobre tudo que garante a João que tudo será 
assim. E será assim para todos os que vencem. É importante que vencer, no 
Apocalipse, é simplesmente participar da vitória do Cordeiro, o verdadeiro 
Vencedor. E a pessoa participa da vitória do Cordeiro é continuando unida a ele. 
E esses vencedores não terão mais sede ou qualquer necessidade, pois serão 
plenamente saciados. 



            João é quem tem a experiência de ver e escutar essas coisas. Ele certamente 
muda seu modo de ver o mundo e o futuro. Por ordem do Senhor, ele escreve e 
repassa tudo isso à Igreja. A Igreja lê e escuta essas palavras. E, por ação do 
Espírito Santo, essas palavras repercutem. Não são mero entretenimento ou um 
jeito de desviar a atenção do sofrimento, simples distração. São palavras que 
geram esperança no coração das pessoas. As comunidades eram consoladas e 
vivificadas por essas palavras e imagens. 

Por essa visão privilegiada da realidade última, do que estava preparado 
para acontecer, elas encontravam, na esperança renovada, forças para 
continuarem na caminhada cristã, no testemunho e na comunhão. 

E os de fora que não tinham acesso a essa visão, a essa exposição ou 
revelação da realidade? O que viam? Eles não tinham o Apocalipse. Eles só 
podiam ver as comunidades cristãs. Olhavam-nas, com preconceitos muitas 
vezes, mas olhavam. E é então que recorro ao breve texto do Evangelho lido hoje. 
Jesus entrega aos discípulos o mandamento de amarem uns aos outros de uma 
forma muito especial, com uma entrega de si em favor do próximo: “Assim como 
eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros!”. E essa ação de amar uns aos 
outros seria o traço característico que tornariam reconhecíveis os discípulos de 
Jesus. Não um tipo de roupa, que pode ser imitado. Não um símbolo, que pode 
ser usurpado. Não um tipo único de construção para reuniões... O que faz as 
pessoas serem reconhecidamente seguidoras de Jesus é a vivência do amor, não 
como sentimento que “acontece ou não”, mas como ação decidida em relação à 
outra pessoa, como disposição de favorecer a outra pessoa, de fazer-lhe bem com 
esforço se preciso. E nem mesmo o resultado dessa ação, dessa disposição de 
amar é o que mais importa. Aquela pergunta “De que vale ajudar essa pessoa, se 
outras tantas vivem a mesma situação difícil?” não faz sentido para quem ama 
como Cristo amou. As verdadeiras obras do amor não são motivadas por interesse 
próprio da pessoa que ama, nem são justificadas somente pelos resultados para a 
pessoa que recebe a ação. As verdadeiras obras do amor são motivadas e se 
justificam por causa da Fonte do Amor, o próprio Deus. 

O amor de Deus por nós em Cristo passa a ser vivido entre nós. E quem é 
de fora vê isso. Todos veem algo diferente quando isso é uma realidade. E somos 
reconhecidos como seguidores do Cristo. Pessoas se interessam e se aproximam. 
Então, poderão também elas compartilhar da janela que João nos abre no 
Apocalipse. Poderão também elas serem cheias de esperança. 

Povo de Jesus, o Cordeiro morreu por nós, não somente para nos dar outra 
vida, ou uma vida longa ou mesmo sem fim. A palavra ressurreição só expressa 
uma pequena parte do que Ele nos dá. Ele morreu por nós para nos oferecer uma 
realidade completamente nova, completamente perfeita numa nova terra. Mas 
essa realidade diferente já é inaugurada aqui e agora, no nosso modo de viver com 
fé, com esperança viva e na prática do amor desinteressado. O povo de Jesus 
espera pela novidade do novo céu e da nova terra e, enquanto isso, vive em 
novidade de vida; uma novidade nesta terra, sob este presente céu. O povo de 
Jesus ainda chora, ainda se machuca, ainda pode ser perseguido. Mas sabe que 
isso é só por um tempo. Sabe que este tempo não é tudo. Sabe que não acaba 
assim. Sabe que há uma lógica diferente no plano de Deus. E, vivendo nessa 
esperança, o povo de Jesus é como um sinalizador, um sinal de fogo para o 
mundo, iluminando e anunciando que algo realmente novo está prestes a chegar. 



Vivamos repletos de fé, esperança e amor. É o que podemos fazer com 
muita satisfação aqui e agora. 

            Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
Pentecostes – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
CREIO NO ESPÍRITO SANTO 
At 2.1-21; Jo 14.23-31 

                                                                                    
 

O acontecimento é surpreendente. Gente simples falando - de repente! - 
em línguas diferentes. Fluência instantânea! Sem livros. Sem cursos. E gente de 
diversos lugares escutando em seu próprio idioma o que aquelas pessoas falavam. 
Como quase todo mundo lembra ao ler esse relato de Atos, estamos diante de uma 
espécie de Babel invertida. Na história da torre de Babel, quando as pessoas 
queriam fazer seu caminho até os Céus, Deus confunde a comunicação entre elas, 
diversificando os idiomas. Agora, quando Deus vai deixar claro que Ele é que 
constrói o caminho das pessoas para o Reino dos Céus, por meio da cruz de Cristo, 
vindo até os seres humanos, Ele favorece a compreensão, a comunicação, 
resolvendo por milagre a barreira da diferença de idiomas. A Mensagem precisa 
chegar, e vai chegar. 

Meu assunto de hoje não é tanto as minúcias desse acontecimento. Isso 
nós podemos deixar para um estudo bíblico no futuro. Quero conversar um pouco 
mais sobre o Espírito Santo atualmente, para entendermos como aquele evento 
no dia de Pentecostes é fundamental para a Igreja de todos os tempos; para 
entendermos como é importante que o Espírito tenha passado a habitar em nós. 
Sim, porque, antes, ele sempre agiu sobre a terra. Já no Gênesis vemos isso, na 
Criação. Vemos sua ação no livro de Juízes, em Davi e nos profetas, por exemplo. 
Mas eram ações específicas, para tarefas específicas e em pessoas específicas. 
Agora, é sobre “toda carne”, em todos os que creem igualmente, o tempo todo. 

Às vezes, pode parecer que, nas igrejas históricas, o Espírito Santo fica 
esperando o ano inteiro para ser lembrado no dia de Pentecostes. Mas, na 
verdade, a Igreja Cristã só existe hoje e sempre por causa do Espírito que veio 
sobre os seguidores de Jesus naquele dia de Pentecostes. 

No Catecismo, aprendemos que não é por nossa própria força que nós 
viemos a Cristo, nem por nossa própria força que vivemos a santificação ou que 
permanecemos na fé. Não somos construtores de uma pequena torre de Babel 
religiosa particular. É o Espírito que nos chamou pelo Evangelho, congregou, 
iluminou e santificou. E é o Espírito que continua fazendo isso com todas as 
pessoas cristãs. De fato, não somos repetidores de Babel, mas, isso sim, 
consequência daquele dia de Pentecostes. 

Mas vamos mesmo enfatizar o Espírito assim? Não são Palavra e 
Sacramentos – Batismo e Santa Ceia – que fazem a Igreja ser Igreja? Sim, mas aí 
também está o Espírito Santo. Segundo nossa Confissão de Augsburgo, Palavra e 
Sacramentos são como que instrumentos, pelos quais é dado o Espírito Santo. E 
Ele, Deus Espírito Santo, opera a fé conforme a vontade de Deus. Sem o Espírito 
Santo, não há o efeito necessário nem na própria pregação. 

Aqui, encontro algo precioso para pensarmos nosso tempo. Cada época 
apresenta seus próprios desafios para a fé cristã. Num tempo foram os leões nas 
arenas romanas. Noutro tempo e lugar, foram as invasões dos vikings. Noutro, a 



repressão de regimes totalitários. Noutro, que parece ser o nosso, o crescente 
convite ao ceticismo, à dúvida, à descrença. Como é possível alguém crer com a 
ameaça da morte por Roma? Como é possível crer e estar num mosteiro ou igreja 
esperando o dia em que outro barco viking aparecerá no horizonte? Como é 
possível alguém crer em cada situação adversa? E como é possível alguém crer no 
nosso tempo, questionador de verdades, destruidor de certezas, em que a 
descrença é tão divulgada e respeitada socialmente? 

A resposta já nos foi dada há pouco. Não é possível. Por forças próprias, 
não. Então, como é possível alguém comunicar a fé, ensinar a Palavra e fazer com 
que jovens creiam e vivam a fé como algo fundamental da vida. Posso pensar nos 
melhores recursos didáticos. Posso (e devo!) conhecer os jovens, a linguagem 
deles, e adaptar meus métodos a eles. Mas o efeito mesmo que o ensino da Palavra 
precisa ter não é alcançado pelo esforço de quem ensina. É impossível. Só o 
Espírito faz acontecer. Paulo sabia disso quando falava em “loucura da pregação”. 
Falamos a mesma língua, mas ainda há barreiras no coração humano que só o 
Espírito vence. E que bom que Ele faz e continua fazendo isso. Em tempos 
assustadores, é confortador saber que a efetividade de nossa tarefa de 
proclamação depende mais dEle do que de nós. 

Mas é só isso? O Espírito Santo só nos traz para sermos Igreja? O negócio 
dele é só fé e vida religiosa? De modo algum! O Espírito Santo não só nos traz 
para sermos Igreja, mas nos leva a vivermos como Igreja de segunda a segunda, 
fora da “igreja”. Tudo o que fazemos de bom depende do Espírito. Não é sem razão 
que as Confissões Luteranas reconhecem que “as obras são testemunho da 
presença e habitação em nós do Espírito Santo” (Fórmula de Concórdia, Epítome, 
IV, 15). 

É Deus Espírito que muda nosso modo de viver. Não é isso que 
entendemos lendo Gálatas: “Se vivemos no Espírito, andemos também no 
Espírito”? Sim. Pelo menos, Lutero entendia assim e eu estou com ele nessa, 
quando escreve em seu comentário: “onde está o Espírito, ele renova as pessoas, 
cria nelas novas atitudes, etc. Ele transforma pessoas que são vangloriosas, 
irascíveis, invejosas, etc., em pessoas humildes, mansas, amigáveis...” 
(Comentário a Gálatas 5.25). Ele opera em nós, para que vivamos em novidade 
de vida todos os dias da vida. E quando falhamos? Volto ao Catecismo: Ele nos 
perdoa diária e abundantemente, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. 

Hoje, querida comunidade de fé, se me perguntam se acho que as pessoas 
cristãs podem viver uma vida melhor umas com as outras, se entendo que pessoas 
podem mudar, se acredito que a Igreja continua mesmo com tanta descrença no 
mundo, se penso mesmo que a vida de fé vale a pena, eu me lembro daquele dia 
de Pentecostes, lembro que, desde então, o Consolador age em todos nós 
continuamente, e posso resumir toda minha resposta a esses questionamentos 
numa só afirmação: CREIO no Espírito Santo. 

E, crendo, mesmo em meio às complexidades da vida e de nosso tempo, 
nós podemos ter a paz que Jesus nos dá, de um jeito que ninguém mais pode dar. 
Isso é certissimamente verdade. 

Amém. 
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4º Domingo após Pentecostes – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
O PREGADOR DEVERIA DIZER “AI DE TI, COMUNIDADE 
CONCÓRDIA”? 
Lucas 10.1-20 Isaías 66.10-14 Gálatas 6.1-10,14-18 

 

                                                                                    
[O pregador começa a reflexão junto à congregação, sem assumir o púlpito.] 
  
            Eu começo aqui de baixo, porque, antes de iniciar propriamente o anúncio 
do sermão, prefiro deixar definida a resposta para a pergunta que coloquei como 
título: O pregador deveria dizer “Ai de ti, Comunidade Concórdia”? E é bom 
responder isso junto de vocês, junto da parte interessada. 

            É claro que o “ai de ti” está aí por aparecer na fala de Jesus. Então, para 
entender se ele – o “ai de ti” – vale para a Comunidade, precisamos entender 
como é que ele aparece no Evangelho. Jesus enviava representantes que fossem 
adiante dele. Veja que Jesus os envia até as cidades pelas quais ele estava para 
visitar (Lc 10.1)! Isso é importante. Eles vão como enviados de Jesus, como 
pessoas que trazem a mensagem de Jesus, que vai em seguida. Esses enviados 
fazem como que uma “pré-visita” de Jesus. 

Quando esses enviados fossem recebidos, eles tinham um anúncio bonito 
a fazer: “O Reino de Deus está próximo de vocês!”. Já as cidades que não 
recebessem aqueles discípulos seriam severamente repreendidas: “O Reino de 
Deus está próximo!”. A mensagem bonita e a mensagem severa são praticamente 
a mesma! Mas, para os que rejeitam a mensagem de Jesus, o Reino de Deus traz 
junto um julgamento implacável: mais rigoroso do que o julgamento contra 
Sodoma. 

Não se trata de comparar moralmente as cidades. Não se trata de dizer que 
Sodoma pecou menos que as cidades visitadas, ou mais. Trata-se da recusa em 
receber o Cristo, o redentor. E é aí que aparece o “ai de ti” para algumas cidades. 
            Jesus usa um modo de dizer que lembra o de profetas do Antigo 
Testamento, que exortam e repreendem coletividades inteiras, povos e cidades. 
“Ai de ti”, porque não receberam a Jesus como o deviam ter recebido. É, isso que 
está dito a Corazim e a Betsaida. 

            Na verdade, se bem considerarmos isso, veremos que esse “ai de ti” está 
pendendo sobre toda a humanidade desde o Gênesis. Não se escapa desse “ai de 
ti” por nenhum meio, por nenhuma inventividade. É só o próprio Cristo que nos 
arranca do império das trevas e nos transplanta para o Reino de Luz, retirando-
nos completamente do âmbito do “ai de ti”. Por isso, não receber a Cristo é o que 
faz o “ai de ti” ser anunciado contra aqueles grupos de pessoas. É como se 
dissesse: o julgamento, o “ai de ti” permanece, porque vocês não aceitaram 
Aquele que veio livrá-los dele. 

E nossa questão? O pregador deveria dizer “ai de ti” para a Comunidade 
Concórdia? Consideremos [eu gostaria de dizer “vinde e arrazoemos!]: O que 
estamos fazendo aqui? O que buscamos ao virmos a este culto? Ouvir a Palavra 
de Deus, receber a mensagem de Cristo, o perdão, a comunhão com Ele. A questão 



para Corazim, Betsaida e Cafarnaum era essa: Recebem ou desprezam? Para nós 
também. E nossa presença aqui diz que queremos receber a Cristo. Acho que a 
resposta fica um tanto óbvia. E posso ir assumir o púlpito. 

            Lá, não vou dizer “ai de ti, Comunidade Concórdia”. Definitivamente, não. 
Poderão dizer que, por isso, a pregação será “água com açúcar”. Mas eu já lembro 
que não tem nada de “água com açúcar” aqui, porque, para que a mensagem que 
vai ser pregada pudesse ser pregada com verdade, Deus (Filho) sangrou na cruz 
para pagar pelos nossos pecados. Essa mensagem é séria e pesada. 

 
  
[O pregador assume o púlpito.] 
  
 

            Se não vou dizer “ai de ti, Comunidade Concórdia”, o que devo dizer? Posso 
dizer que você é bem-aventurada, Comunidade Concórdia. Bem-aventurada 
porque se reúne para escutar a Palavra; porque se reúne para receber a Santa Ceia 
do Senhor; porque se reúne em dias frios no meio da semana para estudar a 
Palavra de Deus; porque move forças para pintar estas paredes, cuidando do 
espaço em que o perdão é compartilhado; porque sua juventude tem ouvidos 
atentos e quer andar com Cristo; porque suas crianças têm mensagem de Deus 
preparada com carinho; porque os seus enfermos e idosos recebem a Santa Ceia 
em casa se não podem estar conosco; porque você sabe se unir para preparar e 
desfrutar de momentos de confraternização, como a festa da semana passada; 
porque se importa e ora por aqueles que estão em aflição. 

           “Bem-aventurada Comunidade Concórdia”, porque posso olhar com vocês 
para o texto de Isaías. Ali, Deus revela uma realidade completamente nova para 
uma era vindoura, diferente de tudo que se conhecia. A novidade é mesmo fora 
de série, porque Ele fala de novo céu e nova terra (Is 65.17)! Nessa nova condição 
de existência, o cuidado dEle para com aqueles que escutam sua voz e tremem 
diante de sua palavra (Is 66.5) é destacado de forma ímpar. E, a partir desse lindo 
texto, que mereceria ser relido em sua casa, eu posso dizer que Deus quer cuidar 
de você assim como uma mãe cuida de um bebê, que sequer entende bem o que 
está acontecendo. 

Então, você poderá se lembrar do texto de Gálatas que também foi lido e 
dizer: “Mas eu não sou tudo isso que a epístola diz que devo ser!”. De fato, o 
apóstolo nos chama a fazermos o bem incansavelmente, a levarmos os fardos uns 
dos outros! E - você pode dizer - não há só bem entre nós! Não há só atitudes de 
apoio mútuo. Nós temos nossas limitações. Nós temos nossas rusgas, nossos 
desentendimentos. Nós nem sempre agimos com a presteza que deveríamos para 
viver e anunciar o Evangelho. É verdade que Deus quer que esse cuidado que ele 
tem para conosco seja vivido já entre nós e a partir de nós, que somos o Corpo de 
Cristo na terra. E não cuidamos sempre dos outros com todo esse amor materno 
de que o Senhor fala. 

Mas estamos aqui reunidos também para escutarmos isso e para 
reconhecermos nossas imperfeições. Tropeçamos sim, é verdade, mas nos 
levantamos e tentamos caminhar de novo, e de novo, e de novo. Então, contra 
isso tudo, e apesar disso tudo, eu posso dizer com ainda mais ênfase: Você é bem-
aventurada, Comunidade Concórdia, porque é perdoada. 



Fique feliz, Comunidade Concórdia, não simplesmente por aquilo que você 
faz, mas, principalmente, fique muito feliz, porque o nome de cada um de vocês 
está registrado no Céu, por pura graça de Deus. 

            Amém. 
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TEMPO DE OUVIR: UMA CONVERSA SOBRE PALAVRA E 
TRABALHO 
Lucas 10.38-42 

            
            Eu entendo que temos duas tarefas a cumprir nesta conversa. A primeira é 
simplesmente ler com cuidado o texto do Evangelho e procurar entender a cena 
que nos é apresentada. A segunda tarefa seria pensar o que é que esse episódio 
pode ensinar para a nossa vida. 

            Primeiro, eu reconheço que, numa leitura rápida, a cena parece simples. 
Há três pessoas envolvidas. Há uma reclamação de uma delas, que está 
trabalhando sozinha enquanto a irmã está sentada. Jesus não atende, porque é 
importante ouvir a Palavra. Fim. Mas vamos menos afoitos. Primeiro, observo 
que é Marta a anfitriã. O versículo 38 diz que é Marta que recebe Jesus. Maria é 
apresentada como a irmã dela, que estava também ali na casa. Essa, que 
simplesmente estava na casa fica junto de Jesus para escutar seu discurso. E 
Marta, que o recebeu, fica nas tarefas para servir. Há muito o que fazer. Isso e o 
fato de Jesus estar discursando lembra que é muito provável que não são só essas 
três pessoas que estão na casa. Também, o primeiro versículo do trecho lembra 
que Jesus não viaja sozinho quando chega àquela vila. Parece bem que há mais 
gente ali escutando Jesus. Maria é mais uma a ficar perto dele. E é importante 
lembrar que não estamos no século XXI nessa cena. Hoje, há uma igualdade total 
de participação nos momentos de estudo entre homens e mulheres. Vamos às 
casas e a família toda se reúne para conversar sobre o tema do estudo bíblico. Se 
nos reunimos aqui, homens e mulheres discutem igualmente as dificuldades que 
encontramos na interpretação. Eu até posso dizer que mais mulheres que homens 
têm vindo aos estudos bíblicos. Mas no contexto de Jesus isso era menos normal. 
Maria decidir ficar ali escutando atentamente em vez de ir para os bastidores 
enquanto os homens conversam sobre coisas importantes não é uma decisão que 
passa despercebida. 

            Então, o que acontece é que Marta, que recebera Jesus, percebe que há 
mais trabalho e quer ajuda. Mas Maria estava já entre os que estudavam com 
Jesus. Mesmo sendo algo atípico, mesmo tendo outras tarefas com as quais ela 
podia se ocupar, Jesus não segue as expectativas sociais (que Marta traz 
explicitamente à cena), mas elogia Maria por sua vontade de aprender. O que, 
para muitos, poderia parecer inadequado, para Jesus, era louvável. Maria fica! E 
é interessante que ela fica, na cena, em silêncio. Fala-se dela, mas ela não fala. Ela 
é toda ouvidos. 

            Só uma coisa é realmente necessária: ouvir a Palavra de Deus. E é 
necessária não para uns somente, mas para todos, homens e mulheres, jovens e 
idosos. É necessária para Maria e para cada um de nós. É ouvindo a Palavra que 
temos confiança firme de que somos perdoados e acolhidos por Deus pelo 
sacrifício de Cristo. E é ouvindo a Palavra que temos orientação no nosso caminho 
pela vida. 

            Agora, já entrando na segunda tarefa, a de pensar o que esse texto ensina 
para nós, eu esbarro em um problema: Esse episódio traz uma desvalorização do 



trabalho? Isso é especialmente importante para nós, herdeiros da Reforma do 
século XVI. 

            Nos reformadores, nós encontramos uma revalorização do trabalho 
comum, das ocupações comuns. E essa revalorização se contrapõe ao pretenso 
valor superior que tinha o cumprimento de mandamentos não dados por Deus, 
mas arquitetados pela mente humana. Era, claramente, um enfrentamento 
contra a ideia de que a vida monástica era superior à vida comum, fora dos 
mosteiros. Como aponta a Confissão de Augsburgo: “Julgava-se que o 
cristianismo todo consistia na observação de certos dias santos, ritos, jejuns e 
vestimenta. Essas observâncias estavam na posse do honradíssimo título de 
serem a vida espiritual e a vida perfeita. Enquanto isso, os mandamentos de 
Deus, segundo a vocação, nenhum louvor recebiam: que o pai educava os filhos, 
que a mãe dava à luz, que o príncipe regia o país.” (CA, XXVI, 8-10). Ou seja, as 
ocupações do dia a dia, nosso trabalho, era tido como alheio à vida cristã, 
religiosa, enquanto a vida contemplativa era valorizada sozinha. 

            Então, pode parecer que essa cena com Jesus vai contra nossa 
revalorização do trabalho comum. Afinal, Marta ali está em sua ocupação. Maria 
está na contemplação. Marta parece ocupar o lugar das pessoas comuns. Maria, 
o dos monges. E Jesus elogia a atitude de Maria. É isso? Pois bem, é preciso que 
façamos duas considerações importantes, uma sobre o Evangelho lido e outra 
sobre a proposta dos reformadores: 1) Não é o propósito desse texto de Lucas 
extirpar o valor do trabalho e propor que todos fiquemos o tempo todo escutando 
a Palavra. Se voltamos e lemos a cena como fizemos, o que parece haver é a defesa 
da permanência de uma pessoa naquela atividade de escuta e aprendizado, e uma 
realçada valorização da participação de cada pessoa nessa escuta da Palavra. Não 
há uma supressão da necessidade do serviço. Afinal, Jesus mesmo serve os seus 
em outros momentos, é acompanhado por mulheres que o servem, e seus 
seguidores também se ocupam adiante com trabalhos, como o notório caso de 
Paulo, fazedor de tendas. A fala de Jesus diz que é preciso escutar. E que isso vale 
para todos. 2) Quanto à proposta da Reforma, é bom lembrar que o que vemos 
sendo construído no argumento das Confissões luteranas e em outros textos 
relacionados não é uma simples secularização, uma valorização da vida comum 
por si mesma. Não há uma desvalorização da Palavra ou uma sugestão de que ela 
fosse dispensável para uma vida virtuosa, digna ou cheia de sentido. Pode parecer 
isso, mas não é. Diz a Apologia da Confissão que perfeição “é cada qual obedecer 
com verdadeira fé à sua vocação” (Apol. XXVII, 50). A sua vocação como 
vendedor, pai, mãe, professor, professora, engenheiro ou o que quer que seja é 
vivida devidamente quando é vivida com fé. Então, não há vocação bem vivida 
sem a Palavra (donde nos vem a fé), mas somente na Palavra, abarcada pela 
Palavra. É aí que, no seu trabalho, você não servirá somente a si mesmo, 
procurando o ganho próprio, mas também ao próximo, como servo de Cristo que 
é. É aí que, ao vender algo, por exemplo, você não vê simplesmente um sucesso 
seu, mas o trabalho prestado àquela pessoa que precisava tanto de tal produto. 

            Repito: os reformadores não valorizaram a vida sem fé, mas quiseram 
trazer a fé para a vida comum, valorizar a vida de todos os dias com a Palavra. 
Não é também uma ferramenta nesse sentido o Catecismo, por exemplo? 

            Com isso, quero dizer que a cena na casa com Marta e Maria não nos é 
estranha. Ela é, pelo contrário, o retrato de nossa vida de Palavra e de ação. 
Vivemos nossa comunhão com a Palavra. Isso é imprescindível para podermos 
viver melhor nossa comunhão com o próximo, em nosso trabalho cotidiano. O dia 



do descanso é necessário para os dias de trabalho. O novo alimento – a Palavra 
de Deus – é necessário para a nova vida dessa Nova Criatura, que é a pessoa cristã. 

            Você vem ouvir a Palavra, lê a sua Bíblia, conversa sobre isso, não somente 
para a vida na Eternidade, e não somente para a sua vida enquanto pessoa 
religiosa, luterana ou o que quer que seja, mas para viver nas suas ocupações 
cotidianas com mais sentido, não para si somente, mas para a glória de Deus e 
para o bem do próximo. E, se isso acontece, é muito, muito bom! E, percebendo 
como isso é bom, assim como Maria, mesmo nestes nossos tempos de “correria”, 
como costumamos dizer, não abrimos mão do lugar aos pés de Jesus, o nosso 
lugar como discípulos atentos, agraciados por ele com salvação eterna e com sua 
companhia para toda a caminhada nesta terra. Porque ele nos aceita e nos quer 
ali. 

            Graças a Deus. 

            Amém. 
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TEMPO DE SER OUVIDO: UMA CONVERSA SOBRE ORAÇÃO E 
HUMILDADE 
Lucas 11.1-13 Gênesis 18.17-33 

 

  
            Oração é o assunto de hoje. Pode parecer difícil por uma razão prática e 
por uma questão mais de pensamento também. Do ponto de vista prático, orar é 
assunto complicado, porque, em geral, sabemos que oramos menos do que 
deveríamos. “Orai sem cessar” – Paulo escreve (1 Ts 5.17) para nos incomodar de 
vez em quando. Mas eu prefiro deixar essa questão prática para um segundo 
momento. Se nós nos lembrarmos bem do que é a oração, ficará mais fácil 
também nos lembrarmos de orar mais. Mas, na verdade, a prática da oração e o 
ensino sobre oração andam juntos. 

            Você percebeu como começa a cena em que Jesus ensina seus discípulos 
como orar? Ele mesmo estava orando num lugar. Quando parou, um dos 
discípulos pediu que ensinasse, como João Batista tinha ensinado os seus 
próprios discípulos. Jesus, na verdade, já estava ensinando com seu exemplo. 
(Isso nos lembra de algo muito sabido, mas bom de repetir: pouco adianta 
falarmos horas sobre oração para quem quer que seja, se não orarmos também. 
Isso vale especialmente para nossa responsabilidade com nossos filhos, é claro - 
mas isto é só um parêntese.) Pois então, a partir do exemplo de Jesus, o discípulo 
quer instrução mais direta. Jesus vai logo expondo uma bela e concisa oração, que 
vamos chamar de Pai Nosso. 

            É um belo ensino do Mestre. Mas ele vai além. Não só ensina como orar, 
mas exorta, incentiva e encoraja à prática da oração. Se eu fosse um dos discípulos 
desse mestre naquele dia, ia pensar que ele estava só esperando o ensejo para nos 
dar essa lição, porque ele é muito enfático. Logo, vem com duas imagens 
diferentes para mostrar que faz sentido orar: primeiro, a do amigo à porta; em 
seguida, a do pai escutando o pedido de um filho. Ele traz essa lógica das relações 
humanas – pedir é um passo para receber – para a nossa relação com Deus em 
oração. 

            Mas pedir a Deus? Dizer algo específico de que preciso? Pedir a meu pai ou 
a um amigo é uma coisa. Eles são gente falha como eu. Pedir ao Eterno Criador 
de tudo que existe parece pretensioso demais. Eu reconheço que há um incômodo 
nisso. E, talvez, Jesus tenha sido tão insistente nesse convite à prática da oração 
por saber que vemos com estranheza essa nossa situação. Lembro de um teólogo 
que ensinava: “Vocês não devem pautar Deus em suas orações!” Ele realmente 
não gostava da ideia de fazermos pedidos claros para Deus sobre assuntos de 
nossas vidas, comunidades etc. Eu até entendo. Realmente, entendo que esses 
escrúpulos são motivados por um bom senso teológico respeitável. Mas Deus não 
nos deixou uma religião de bom senso humano. Na verdade, a fé cristã envolve 
muitas coisas que parecem ser contrassenso, como é o próprio fato de Deus nos 
salvar de graça pela morte de seu Filho na cruz; assim também, o fato de esconder 
um milagre em elementos triviais como pão e vinho. E, também nessa lista, está 
o convite à oração. 



            Eu gostaria de comentar que vejo esse incômodo bem ilustrado no outro 
texto que lemos hoje. Deus resolve contar a Abraão sobre seus planos com relação 
a Sodoma. Abraão resolve interceder, clamar por misericórdia. Ele tinha parente 
naquela cidade. Pergunta, primeiro, se o Senhor destruiria a cidade mesmo se 
houvesse cinquenta justos por ali. O Senhor afirma que não. Mas o número ainda 
é alto. Abraão quer baixá-lo. Ele precisa continuar falando, pedindo. Mas 
reconhece que há algo inusitado nisso. Ele se vê em uma conversa com o próprio 
Deus Eterno. Então, quando começa sua segunda fala, expressa isso de forma 
radical e belíssima ao mesmo tempo: “Eis que eu ousei dirigir a palavra ao 
Senhor; e eu mesmo sou pó e cinza.” A contraposição entre o Imortal e o mortal, 
o Eterno e o perecível assombra a mente do patriarca. Eu mesmo sou pó e cinza. 
Com essas palavras, o ser humano expressa com humildade sua condição. Ele é 
feito do pó da terra, é humus.[1] Então, somente assim, com a humildade da 
pessoa que ora, a oração será o que é para ser. 

            Mas olho de novo para o que Abraão diz em hebraico.[2] Ele usa uma 
expressão belíssima, como eu disse. E é bela por sua sonoridade. “E eu mesmo 
sou pó e cinza” em hebraico é   ֶפר ֵֽ ר ָוא  י ָעָפָ֥ ִ֖  Percebe [3].(vê-anokhi afar va-éfer)ְוָאֹנכ 
como a sonoridade das palavras para “pó” (afar) e “cinza” (éfer) é semelhante? 
Para mim, estamos quase lendo poesia. É incrível que esse par não apareça muitas 
vezes na Bíblia hebraica. Uma coincidência (de som e de sentido) assim poderia 
ser mais usada. Mas mesmo Davi, tão dado à arte poética, não aproveita esse par 
de palavras nos Salmos. Na verdade, só duas vezes essa combinação ocorre de 
novo. E uma delas, pelo menos, me é muito interessante para esta reflexão. 

            No capítulo 30 do livro de Jó, o próprio sofredor protagonista daquela 
história fala de seu passado de boa vida e, em seguida, de sua condição miserável 
em meio aos sofrimentos inesperados. Em dado momento, afirma: “Deus me 
lançou na lama, e me tornei ֶפר ֵֽ ר ָוא   semelhante ao pó e à - (kê-afar vá-éfer) ֶכָעָפָ֥
cinza”. Aí estão as mesmas palavras. Mas Jó ainda não sabe das coisas como 
Abraão. Pelo menos, não se expressa bem como Abraão. Enquanto este último 
sabe que é pó e cinza por aquilo que é mesmo, diante de Deus, Jó pensa que está 
como pó e cinza por causa de seus reveses, de suas desventuras da vida. Não, Jó. 
Você não ficou como pó e cinza. É isso eu você era e é. Depois, no final do livro, 
Jó vai reconhecer que falava do que não entendia (42.3) e vai se arrepender, 
justamente, no pó e na cinza (42.6), de novo esse par de palavras. 

            O que mais me interessa ressaltar é que Abraão reconhece profundamente 
sua condição precária, e a reconhece como sua essência, e não como um acidente 
da vida. Ele não nega a estranheza da situação – um nada falando com o Criador 
de tudo. Ele afirma a estranheza. Mas a estranheza não o impede de prosseguir, 
porque ele precisa. 

            Então, o que digo é que é estranho mesmo orar. Se começamos a pensar 
como pode isso de o Criador completamente sábio mudar sua ação pelo pedido 
de um ser que é pó e cinza, nós podemos nos perder na estranheza somente, no 
espanto e, quem sabe, num estranho ceticismo piedoso e teologicamente bem-
intencionado. Será que Deus queria fazer tal coisa e me fez orar assim para...? E 
se pedirmos e não formos atendidos, não vamos nos decepcionar? E se alguém 
ouvir nossa oração e pensar que estamos mandando Deus fazer alguma coisa? 
Vamos mesmo pedir por milagres? Não é melhor pedir por algo que, se acontecer 
ou não acontecer, nem perceberemos? Em vez de nos perdermos nessas questões, 
podemos, como Abraão, só constatar a contradição com humildade, prosseguir e 
orar. E até podemos dizer: “Senhor, é estranho e não faz muito sentido eu pedir 
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algo a ti, mas Jesus disse que eu deveria fazer isso, e a necessidade é real, então, 
eu peço”. Assim, nossa racionalidade por demais pretensiosa vai para o pó da 
terra junto com tudo o que somos. E é ali que ela deve estar quando estamos 
diante de Deus. Porque, de qualquer forma, nossa razão, como nosso coração de 
pó e cinza, jamais iria temer a Deus, amá-lo e confiar nele por si mesma. Mas o 
Senhor nos conduz à oração. Por isso, vamos humildemente falar com ele. 

            Se falta motivação, Tiago insiste para seus leitores: “Muito pode, por sua 
eficácia, a súplica do justo” (Tg 5.16). E ele ilustra ainda: “Elias era homem 
semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que 
não chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não choveu. Depois, orou 
de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos” (Tg 5.17-18). 

            Diante de tanta insistência das Escrituras, e diante de tantos exemplos, eu 
entendo que deixar de pedir a Deus, deixar de fazer a ele nossas súplicas com fé é 
que é desrespeitoso. Vamos, então, pedir o que realmente precisamos pedir, o que 
está em nosso coração, invocando o nome do Senhor em todas as necessidades, 
como aprendemos desde pequenos. 

            A oração é uma expressão sincera e urgente de um necessitado miserável 
diante daquele que tudo pode. Em palavras mais bonitas de Bonhoeffer: “Orar 
significa confiar-se a Deus”, “é o pedido da criança ao coração do pai”. Nessa 
relação, várias inquietações se tornam bem menos importantes. Nosso lugar é o 
dos suplicantes. Então, vamos fazer as súplicas. É simples. 

            A nós, pó e cinza, está dito: “Buscai e achareis”. Isso também é assim por 
graça de Deus. 

Amém. 
            
 
[1] Humus é obviamente o termo latino para “terra”. A relação entre os termos 
humus e humanus é mais complexa do que pode parecer. Não exploro essa 
questão diacrônica. Apenas aproveito a semelhança final. Na pregação em si, não 
dei destaque algum a isso. 

 
 
[2] Não costumo me referir a detalhes dos textos em suas línguas originais nos 
sermões, mas, nesse caso, o detalhe envolve a forma. Pareceu-me necessário. 
 
[3] A transliteração não segue normas estabelecidas de precisão. O objetivo é 
somente suprir a falta que faz a fala do pregador nesta leitura do texto. 
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PAIS E MÃES DEVEM SABER QUE SÃO FILHOS E FILHAS TAMBÉM 
Lucas 12.22-34 

 
 

O texto de Lucas lido na semana passada começava com duas pessoas 
disputando uma herança. Um deles pede que Jesus resolva a questão. O assunto 
das propriedades aparece aí. Jesus nega estar ali para isso. Aproveita para contar 
a história de um homem que teria feito um grande esforço para ter os bens 
guardados adequadamente e em abundância. Ao concluir e pensar que está 
seguro por anos a fio, esse homem morreria inesperadamente. O Mestre conclui 
observando que fica demonstrado como é tolo ajuntar bens para si mesmo, não 
sendo rico para com Deus. 

O texto de hoje está na continuidade dessa conversa. Mas tem um detalhe 
interessante. Ali no versículo 22, vemos que Jesus, agora, se dirige 
especificamente a seus discípulos. E o que ele diz para seus discípulos é um belo 
discurso sobre a inutilidade ou a falta de necessidade de preocupações sobre a 
vida. E essa compreensão está assentada sobre a certeza do cuidado de Deus para 
com os seus. No fim, novamente, a questão do ajuntar bens. Eles não deveriam 
fazer isso. Nesta terra, o ajuntar seria inútil. E seria empecilho para eles: “Onde 
estiver o vosso lugar de guardar os bens [tesouro], ali também estará o vosso 
coração”. 

Essa frase, se lida em toda a sua radicalidade, é impactante. É claro que 
queremos logo recorrer a uma leve inversão do que se diz. Queremos entender 
que Jesus diz: “Onde seu coração estiver, isso será tesouro para você”. Então, 
pensamos: “A questão não é os bens, mas o valor que você dá às coisas. Você 
pode ser multimilionário, mas seu coração não pode estar nessas coisas.” Essa 
saída não vem originalmente da boca de Jesus. É Sêneca, o estoico de Roma que 
criticava as riquezas e que, ao ser criticado por fazer isso sendo ele mesmo rico, 
afirma que tinha riquezas, mas que não as valorizava como algo tão importante. 
Segundo ele, o que contava era o valor que atribuímos às coisas. Não é que Sêneca 
esteja de todo errado em seu argumento. Reconhecemos que não há pecado 
inerente nas riquezas. Ter propriedades não faz a pessoa deixar de ser 
devidamente cristã (Apologia da Confissão de Augsburgo, XVI, 9-12). Mas, neste 
trecho de Lucas, o assunto de Jesus é outro, e precisamos encará-lo de frente. A 
conversa é muito mais próxima daquilo que Lutero percebe no Catecismo Maior, 
quando reconhece que quem tem bens acha que está seguro por isso, enquanto 
quem não tem lamenta e acha que não tem nada, desesperando-se. Segundo ele, 
é raro encontrar alguém que não se queixe quando não tem Mamon, porque “isto 
se gruda e se adere à natureza até a sepultura” (Catecismo Maior, Primeiro 
Mandamento, 6-9). Vejo semelhança entre essa constatação e o que lemos no 
texto de hoje, porque Jesus traz uma afirmação bem objetiva sobre o efeito das 
riquezas sobre nós: “O seu tesouro está ali. O seu coração estará ali.” É bom 
lembrar que “coração”, nesse contexto linguístico-cultural é considerado como 
sede dos pensamentos e não simplesmente como algo ligado a sentimentos, à 
afetividade. Então, para fazer bem entendida a fala de Jesus, eu faço uma 



proposta: Coloque todos os seus bens, não importa quanto seja, em uma aplicação 
em ouro ou dólar. [Não faça de verdade. É mau negócio.] Depois, observe quantas 
vezes no mês, na semana ou no dia até você foi conferir a cotação. O seu coração, 
sua mente, estará ocupada com isso, porque ali você terá colocado sua 
propriedade. Entende como é uma questão objetiva, concreta? 

E é mesmo radical o que Jesus diz. É cortante e incômodo. Mas eu volto a 
pensar naqueles que primeiro escutam essas palavras: os discípulos. Discípulos 
que logo seriam apóstolos. Imaginem o que seguiria para eles na história. 
Andando com Jesus para cima e para baixo. Depois, dispersos, afastados de suas 
casas, de seus lugares de origem por perseguições e pela necessidade de 
trabalharem arduamente em diferentes lugares para a edificação da Igreja. Fica 
claro que eles precisavam escutar essa palavra de Jesus em toda a sua 
radicalidade, sem mudar de assunto. Eles precisavam já saber que não seria mais 
possível que vivessem uma vida de precauções, reservas, planos para o futuro e 
interesse próprio. O único que optou por isso obteve suas 30 malditas moedas de 
prata e se perdeu pelo caminho. 

Mas eu me pergunto o que esse texto ensina para nós hoje, num dia dos 
pais do ano 2019. E suspeito que o princípio que fundamenta a segurança de 
Jesus ao exortar assim os seus discípulos deve ser ouvido novamente por nós hoje 
e sempre: Deus cuida dos seus. É Deus que cuida de nós. Isso é importante de ser 
escutado com muita atenção por pais e mães. Acontece que, ao longo da vida, nós 
vamos assumindo responsabilidades, desde a infância e adolescência de forma 
ainda um tanto lenta e limitada. Quando somos já jovens e temos nossa profissão, 
as responsabilidades se avolumam. Quando formamos uma família, acumulamos 
também muita responsabilidade. Agora, temos que cuidar de outros seres 
humanos. E, se são filhos, somos nós os responsáveis por eles. 

Minha experiência me diz que nossas preocupações com a vida se 
multiplicam com a vida/vinda dos filhos. E, por conversas que venho tendo, sei 
que essas preocupações parecem se estender em certa medida a netos e até a 
bisnetos posteriormente, no caso de termos vida longa. E nós queremos cuidar, 
queremos ajudar, queremos conduzir. Mas, com alguma frequência, pais e mães 
enfrentam situações em que nada podem fazer. Não. Nós não conseguimos 
garantir tudo que queríamos, por mais que acumulemos ou invistamos. E há 
vezes em que, tentando, até pioramos a situação. 

Então, ouvimos Jesus falar sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. 
E lembramos do relato da conversa de Abraão com o Senhor, que nos faz saber 
que o patriarca foi tido como justo simplesmente por crer, simplesmente pela fé. 
Logo, nós nos alegramos por já sabermos que fomos feitos povo de Deus por fé, 
simplesmente porque confiamos em Cristo. Agora, então, pais e mães são 
também filhos e filhas, não somente de outros pais e mães humanos que vão se 
envelhecendo, mas do próprio Ser que tudo criou e que de tudo cuida com grande 
e eterno poder. E, quando nos perdemos em preocupações e ansiedades sobre 
nosso próprio desempenho como pais, sobre o futuro de pessoas que tanto 
amamos e de nós mesmos, podemos, como gente feita família de Deus, ouvir 
quando diz: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus!” (Sl 46.10). 

Assim, renasce em nós a certeza de que somos sempre cuidados por Ele. 
Vemos ainda as dificuldades da vida. Vemos morte e risco de morte, inclusive. 
Mas sabemos que seu cuidado vai além de nossa vista e entendimento, porque 
Ele providenciou o que parecia impossível, a morte de seu Filho encarnado, para 



que Seu cuidado se estendesse além da morte, para que seu cuidado fosse real 
mesmo onde filhos não podem mais acompanhar os pais e pais não podem mais 
acompanhar seus filhos. Ali também estará Deus, cuidando. 

É certo que, como pais e mães, não vamos deixar de nos preocupar 
completamente. Parece que isso faz parte de nosso papel. Mas podemos também 
descansar em Deus. Podemos colocar em suas mãos a nós mesmos e os nossos. 
Podemos, quando a situação for impossível de ser resolvida, escutar sua voz de 
cuidado de novo, e de novo, e de novo, se preciso: “Aquietai-vos e sabei que eu 
sou Deus!”. 

Aquietai-vos, pais e mães com filhos e filhas que parecem ter futuro incerto 
(como incerto é quase tudo que é futuro). Aquietai-vos, filhos com pais enfermos 
ou que já deixaram saudades. Aquietai-vos, mulheres e homens, jovens e 
crianças. Aquietai-vos, seguidores de Jesus, pequenino rebanho do Senhor, e 
sabei: Ele é Deus, desde sempre e para sempre. E Ele cuida de nós, porque fomos 
feitos seus filhos e filhas. 

         Em Cristo. Por pura graça. 

         Amém. 
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10º Domingo após Pentecostes – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
PERSEVERANDO NA PAZ DE CRISTO 
Lucas 12.49-56 Jeremias 23.16-29 Hebreus 12.1-3 
 

  
“Vocês pensam que eu vim para trazer paz para a terra? Não 
mesmo.” 
Jesus de Nazaré (Lucas 12.51) 
“Para vocês, eu deixo paz. A minha paz eu dou a vocês.” 
Jesus de Nazaré (João 14.27) 
  

 
            Se Jesus fosse convidado para um programa de entrevistas, eu não tenho 
dúvidas de que tentariam colocá-lo contra a parede mostrando essas duas 
afirmações. Na primeira, ele parece estar bem tranquilo ao dizer que não traz paz. 
Na segunda, enfatiza seu papel como aquele que dá a paz. Contraditório, Jesus! 
Ou não. 

            [Aviso logo que pretendo aproveitar esse texto em que Jesus nega trazer a 
paz para falar da paz que ele traz. Contraditório, pregador! Ou não.] 

            É imprescindível procurar uma compreensão melhor da fala de Jesus. E, 
para isso, é preciso ler com muita seriedade o que ele diz no versículo 52: “Serão 
a partir deste momento [de agora!] cinco em uma casa divididos, três contra dois 
e dois contra três”. Eu destaco o “a partir de agora” por entender que Jesus está 
falando de algo bem específico que se inaugura com a sua vinda. Ele, o Filho de 
Deus, o Messias prometido, é um simples carpinteiro vindo de Nazaré, que ensina 
de forma itinerante. E aí está o ponto de desavença. Aí está o que “a partir de 
agora”, daquele momento, se coloca como algo a ser definido entre as pessoas. Aí 
está o que deve ser discernido naquele momento específico (Lc 12.56). Confiam 
nele ou o desprezam como impostor, louco ou iludido? Seria preciso afirmar, 
confessar, ou negar. Muitos negaram. Muitos creram. E, nisso, estabeleciam-se 
rupturas. Não, Jesus realmente não estava ali para trazer uma unidade nacional 
e tempos de harmonia entre todos. Ele sabia que seria negado. E sabia que seria 
crido. Os que cressem teriam que estar dispostos a serem repudiados por quem 
não cresse. Paz? Essa paz não teriam. É sobre isso que ele fala aqui. É essa paz 
que ele nega trazer. 

            Mas ele diz também “A minha paz vos dou” aos seus discípulos, aos que 
creem. Não é essa também uma paz construída pela ausência de problemas. “No 
mundo tereis aflições” (João 16.33). Sim, porque permaneceria ainda a 
descrença, a hostilidade dos que desprezam o Cristo, e toda a maldade do mundo, 
e inclusive maldade nos que creem. Mas, com sua morte, Jesus concede de graça 
a cada pessoa que a ele se apega a paz com Deus e a entrada em seus Reino de paz 
e vida. E, ao dizermos isso, não há qualquer medo de que estejamos caindo no 
erro dos falsos profetas acusados em Jeremias. Aqueles falsos profetas 
proclamavam paz mesmo com abundância de pecados. Não era proclamação da 
parte de Deus. Mas nós podemos proclamar a paz de Deus com segurança, não 
porque não tenhamos pecado, mas porque o Príncipe da Paz venceu na cruz uma 



guerra que nunca poderíamos vencer, e, por seu mérito, a culpa por nossos 
pecados não recai mais sobre nós. Temos, sim, paz com Deus a proclamar da parte 
dele mesmo. 

            Ainda agora, em nosso tempo, vivemos em meio a conflitos. Conflitos 
permeiam o mundo todo, o país, comunidades cristãs e famílias inclusive. Não o 
podemos negar. Aquela imagem usada por Jesus ainda parece ganhar vida 
recorrentemente, mesmo entre pessoas que não pretendem de forma alguma 
negar o Cristo de Deus. Para continuar na reflexão sem empacar nesse espanto, 
lembro, então, que o próprio Jesus parece recuperar essa imagem de Miqueias. E 
eu queria ler para vocês o trecho desse profeta: 

 

Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem 
confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos nem 
mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se 
levanta contra a mãe, a nora, contra a sogra; os inimigos de uma 
pessoa são os da sua própria casa. (Miqueias 7.4-6) 

 
 

Agora, vou um versículo além: 

 
Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha 
salvação; o meu Deus me ouvirá. (Miqueias 7.7) 

 
            Essa figura que, em meio à confusão, permanece à parte da confusão, mas 
espera pelo Senhor confiantemente vai nos conduzir ao texto de Hebreus lido 
hoje, para que cheguemos à parte mais prática desta conversa. Após um catálogo 
de pessoas que viveram vidas difíceis e até impossíveis pela fé, o escritor nos 
conclama a perseverarmos na corrida em que estamos envolvidos. Ele nos chama 
à perseverança. Devemos ficar com os olhos fixos em Jesus, o Autor e 
Consumador da fé. Só olhando para ele, para o que ele fez, nós não vamos nos 
desanimar. Ele precisa nos convocar, porque ainda há a velha natureza, que nos 
afasta do que temos por fazer. 

            É certo que o pecado em nós, essa guerra que se implantou em nosso 
coração, nos perturba a paz, trazendo desacerto interno, contradição, e, também, 
um desacerto em nossas famílias e em nossas comunidades. Justamente, quando 
queremos resolver algo nos colocando e defendendo nossos interesses e até nossa 
honra, nós crescemos em importância, e a guerra que está em nós só se traduz em 
guerra entre nós. Se, por outro lado, rompemos essa lógica, esse impulso normal, 
e olhamos fixamente para Cristo, como nosso Salvador e como nosso exemplo, 
nós viveremos a perseverança na paz que vem dele, e veremos a Palavra ocupar 
lugar em nossas casas e comunidades. 

       “Mas homem não leva desaforo para casa.” Nós pensamos. Olhando para 
Cristo, contudo, vemos o homem perfeito suportar todo desaforo. Jesus levou 
todo o desaforo para a cruz, em favor, justamente, de todos nós, os desaforados. 
Quem, então, somos nós para querermos viver livres de desaforo, de injustiça, de 
hostilidade? A vida não consiste em ganhar o próximo debate numa rede social. 
A vida verdadeira não consiste em sair de uma mesa de discussão com a sensação 



de que você demonstrou que tem toda razão. A vida verdadeira consiste na Cruz 
de Cristo. 

        Para pensar isso na prática, evitando expor opiniões pessoais, leio outro 
trecho das Escrituras: 

 
“Não paguem a ninguém mal por mal; procurem fazer o bem diante 
de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com 
todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias 
mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: ‘A mim 
pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor.’ Façam o 
contrário: ‘Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, 
dê-lhe de beber; porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas 
sobre a cabeça dele.’ Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal 
com o bem.” (Romanos 12.17-21) 

 
          Queridos irmãos e irmãs, Mário Quintana estava poeticamente corretíssimo 
e é cheio de beleza ao escrever: Esses que aí estão / atravancando meu caminho 
/ Eles passarão. / Eu passarinho. Mas do ponto de vista bíblico, há algo discutível 
aí. Mário, quem “atravanca” nosso caminho não são os que aí estão, mas sim 
muito do que há em nós mesmos, em nós, pecadores. Nossas ações perturbam a 
paz que Deus propõe que vivamos também aqui nesta vida. Mas, se pudermos 
dizer que, para nós, o viver é Cristo, vamos nos desvencilhar do que atravanca 
nosso caminho e vamos correr nossa pequena corrida na fé e na Palavra, vendo 
os frutos crescerem no tempo certo, porque haverá paz em lares e comunidades. 
            Paz entre nós. Paz entre nós. 

            Amém. 
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O OLHAR DE JESUS PARA O SER HUMANO 
Lucas 14.1-14 

 

  
            Ali está Jesus comendo na casa de alguém, mais uma vez. Agora, é na 
residência de um fariseu importante. Ele come com gente de boa fama e com 
gente infame. Convidou? Ele vai. Às vezes, ele mesmo se convida, como no caso 
de Zaqueu. Ensinando tanto à mesa, não demorou que viessem a acusá-lo de 
comilão e beberrão (Mt 11.19). 

            Mas vamos à refeição que nos está preparada para hoje. Jesus diz três 
coisas no trecho que lemos: Uma sobre o sábado, outra sobre o comportamento 
humilde, e outra sobre o convite para o jantar. Meu foco estará na primeira e na 
última, que exigem uma consideração atenta do contexto para melhor 
compreensão. 

            O pessoal que está com Jesus para a refeição o observa, o vigia. E aparece 
uma pessoa que sofre com hidropsia. Essa enfermidade é, em muitos casos, 
perceptível. O acúmulo de líquido no corpo pode gerar alguma deformação. A 
gente pode se perguntar: “Colocaram essa pessoa na frente de Jesus de propósito 
para ver a reação dele? Para ver como ele agiria no sábado? O objetivo seria, em 
seguida, acusá-lo de haver trabalhado no dia do descanso?” Isso não está explícito 
no texto, mas a reação de Jesus pode levar a crer que sim. O versículo 3 narra que 
Jesus falou aos doutores da lei como que em resposta (ἀποκριθεὶς), como se 
houvesse já um diálogo em andamento. A presença dessa pessoa enferma parece 
ser, em si, uma questão, um dilema colocado. E a resposta é a explicitação do 
problema: “É permitido curar no sábado ou não?” Com o silêncio dos 
observadores, um silêncio estranho, já que uma pergunta sobre Lei para doutores 
da Lei deveria gerar muita conversa, Jesus propõe outra pergunta retórica: “Qual 
de vocês não socorreria um filho ou um boi que tivesse caído num poço em um 
sábado?”. Eles permanecem em silêncio. O interessante é que essa pergunta que 
Jesus parece tirar do nada não é completa novidade. Por incrível que pareça, já 
existia uma conversa sobre o que fazer se um animal caísse num buraco ou poço 
no sábado. Não sabemos exatamente o que pensavam aqueles fariseus. Só 
entendemos um pouco de seu posicionamento, por causa da pergunta retórica 
feita por Jesus, que espera concordância, e por causa do silêncio, que mostra que 
a estratégia funcionou. Mas, é interessante que o Documento de Damasco, texto 
escrito em hebraico e anterior a Jesus, afirma o contrário do que pareciam pensar 
aquelas pessoas ali reunidas: “Nenhum homem deve ajudar um animal em seu 
resgate no dia de Sábado. E se esse animal cair em um buraco ou canal d’água, ele 
não deve erguê-lo de (ou ‘preservar sua vida’) lá no Sábado” (XIII 22-23). A 
discussão existia, mas Jesus sabia que aqueles com os quais ele conversava não 
eram desse grupo mais rigoroso, que mandava deixar morrer o animal nessa 
situação. Diferente daquele outro grupo de judeus, eles permitiam essa atitude de 
socorro a animais. Jesus sabia que eram mais flexíveis nesse ponto e eles também 
reconheciam isso. Então, a questão é: se vocês, queridos fariseus, não são tão 



rigorosos nessa questão quanto outros que há por aí, não vão aceitar também o 
socorro a um ser humano em aflição? Nem com animais vocês são tão rigorosos! 

            Agora, vamos à fala final. Jesus surpreende ao propor um critério diferente 
para definir convidados. Era natural convidar gente próxima e com condições 
sociais semelhantes, de modo que aquele que convidava seria, em oportunidade 
futura, o convidado para a casa de alguém que ele convidou. Reciprocidade! 
Assim, eu gasto te agradando, mas serei agradado, depois, com seus gastos. O 
convidado atípico ali ensina algo diferente: Convide quem não pode te convidar 
de volta. Convide quem fica sempre esquecido. Convide quem, no máximo, sonha 
em, um dia, conseguir participar como penetra em um banquete assim. (Esse tipo 
de coisa aparece na literatura latina, por exemplo. Estou pensando no Satirikon, 
especialmente.) Você não terá recompensa nenhuma dessas pessoas, mas Deus 
te recompensará após a ressurreição. Aqui cabe um parêntese: (Quem vem 
estudando a Confissão de Augsburgo às sextas não vai estranhar essa ideia de 
uma recompensa por uma boa obra em favor de alguém. A salvação, a vida eterna 
é por graça, sem obras, mas, uma vez salvos, há recompensas nesta vida e na vida 
vindoura pelas obras praticadas pelas pessoas. Qual a utilidade desse ensino? Não 
teria como responder isso agora. É ensino útil? Entendo que sim, já que é ensino 
claro das Escrituras, tanto no AT quanto no NT, estando isso bem reconhecido 
pelas Confissões de nossa Igreja.) 

            Mas o meu ponto específico é: A conversa de Jesus tira o foco das 
características dos convidados (características que me beneficiariam ou me 
agradariam como anfitrião) e coloca como convidados qualquer tipo de gente, 
gente sem certas atribuições. Amplia, assim, o que era restrito a alguns para um 
âmbito maior: agora, quem não caberia cabe. 

            E o que tem isso com o começo do episódio? Aquela pessoa curada é 
simplesmente pessoa. O termo que a introduz é algo como simplesmente “ser 
humano” (ἄνθρωπος). Nem se é homem ou mulher o termo em si o diz. Ou seja, 
nem o dado mais natural de diferenciação entre uns e outros – o sexo - importa. 
O que importa é que é um ser humano. Por isso também a pergunta sobre o 
animal que cai no poço em sábado se destaca também. Não se discute a origem 
dessa pessoa. Não se discute sua religiosidade. Não se discute se é dos fariseus ou 
se não dá a mínima para a fé. É trabalhador ou era antes de estar enfermo? É 
amigável? É gente honesta e decente? É o que essa pessoa? É uma pessoa. É um 
ser humano. E é o que Jesus vê diante dele: um ser humano carente de sua 
intervenção. Antecipa-se, nesse olhar de Cristo em sua vida na terra aquilo que 
Paulo exporá de modo completo em sua pregação sobre o Cristo em nós: “Já não 
há judeu nem grego; não há escravo nem livre; não há homem e mulher. Pois 
todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl 4.38). Jesus, que nos via indistintos por 
concentrar-se no fato de sermos todos humanos, pecadores e necessitados, faz-
nos indistintos por sermos todos unidos a ele mesmo! 

            Esse é o olhar de Jesus para nós e para toda a humanidade. Isso nos 
aquieta a alma aflita, porque ficamos seguros de que, sendo gente, com toda 
nossa imperfeição, somos objeto do amor de Cristo, que se interessa em nos 
salvar e faz isso. Isso também torna inquieta nossa alma acomodada, porque nos 
convida a olharmos assim também para os outros, sem perguntarmos sobre a 
condição dessa pessoa com relação a nós, à Igreja, à moral etc. Note-se bem que 
Jesus, que chamei antes de convidado atípico, é um convidado inquietante, 
porque nos tira, via de regra, da nossa zona de conforto, da nossa perspectiva 
limitada sobre a vida. 



O que importa, em primeiríssimo lugar, é que temos diante de nós gente. 
“Mas tem gente que é chata demais!” – Alguém pensa ou diz. E eu tenho que 
concordar. Tem gente que é chata, e eu que o digo posso ser prova viva do que é 
dito. Consigo ser insuportável tem vez. Tem gente que é chata. Mas podemos fazer 
como Jesus, não focando no adjetivo, naquilo que qualifica (que pode ser “chata”, 
“desagradável”, “rica”, “pobre” etc.), mas tendo como suficiente o substantivo: 
“gente”. 

            Jesus ama tanto o ser humano que morreu por ele. A Igreja é o Corpo de 
Cristo e está nesta terra para que, por meio dela, Jesus continue amando o ser 
humano com todas as suas contradições e mazelas. Isso exige algum esforço e 
comprometimento? Sim. “Negue-se a si mesmo” – diz o Mestre. Parece haver 
uma luta interior. Mas é a luta que está aí para ser enfrentada. Vamos no poder 
do Espírito, e sejamos um povo que olha como Jesus olhou, porque o olhar de 
Jesus é o estandarte que vale a pena erguer todos os dias.[1] 

Amém. 
 
 
[1] Faço referência ao hino que foi cantado imediatamente antes da mensagem: 
Ergue-se o estandarte (Hinário Luterano, 327). 
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TEM OVELHA PERDIDA NO APRISCO? 
Lucas 15.1-10 e 1 Timóteo 1.1-17 

 

  
            Há algumas semanas, um pastor amigo meu compartilhou no Facebook 
uma frase mais ou menos assim: “Tem ovelha perdida que não volta para a igreja 
por causa do olhar acusador que vai receber das 99.” Minha pergunta imediata e 
sincera foi: “Então, quem não está perdido nessa história?” 

           E, para hoje, o texto da reflexão é justamente essa parábola da ovelha 
perdida. Não tinha como eu não me lembrar daquela postagem. E ela tem muito 
a ver com algo que precisa ser dito sobre esse texto famoso. 

          Jesus está com “gente estranha”, gente de caráter, no mínimo, duvidoso, e 
os fariseus e escribas se incomodam. Não é o que esperavam de alguém que 
ocupava um lugar de influência e que quisesse ter certo respeito por ali, progredir 
na sua carreira. Eles resmungam. Jesus reage com uma pergunta sobre eles 
mesmos, sobre a atitude que qualquer um deles teria no caso de perceber que 
uma ovelha do seu rebanho tivesse se perdido. O que ele quer que percebam é o 
esforço que fariam e a alegria que teriam com a ovelha perdida que tivesse sido 
reencontrada. Se essa imagem não era suficiente, ele ainda conta uma versão 
diferente: a da mulher que perde e acha sua moeda.    

            Em ambos os casos, há um esforço para se encontrar o que se perdeu e há 
uma alegria festiva e coletiva quando ocorre o êxito. E isso seria algo normal, 
corriqueiro. Se era assim com ovelha e dinheiro, haveria de ser muito diferente 
com gente? 

         Agora, volto à ideia que está por trás daquela postagem, sobre a qual 
comentei no início: A ovelha perdida é aquela pessoa que se afastou da igreja, que 
frequentou, mas já não frequenta. As 99 ovelhas são as que continuaram 
frequentando a igreja. E o pastor? Seria o pastor da igreja ou algum membro. Essa 
ideia, esse jeito de ler o texto tem um problema. Não é que eu ache que não 
possamos falar sobre esse assunto, dos que deixaram o convívio da Comunidade 
a partir dessa parábola. Mas é preciso ficar claro que não é bem esse o assunto 
discutido por Jesus. Ele não está falando de frequentar igreja. Perder-se, aqui, 
não é ficar um mês ou dois meses sem vir para o culto. Estar no aprisco, entre as 
99, aqui, não é simplesmente vir para o culto. O assunto é arrependimento. Na 
explicação da parábola, o paralelo da festa do homem que encontrou sua ovelha 
ou da mulher que encontrou sua dracma é uma festa no Céu quando uma pessoa 
perdida se arrepende. 

         O arrependimento é esse movimento interior da pessoa que se volta para 
Deus, reconhecendo sua total necessidade do amor e do cuidado de Cristo, por 
causa de sua imperfeição e inadequação à perfeita vontade divina. O problema é 
que isso não se faz necessário somente para pessoas que não estão vindo à igreja. 
O problema é que a conversa de Jesus, então, pode ser sobre qualquer pessoa, 
porque qualquer pessoa pode, em princípio, passar por um tempo na vida em que 
se esquece da necessidade de se voltar diariamente para Deus, de se arrepender. 



Então, mesmo que esteja fisicamente num templo cristão, não tem seu coração 
direcionado a Deus, nem escuta suas palavras como elas devem ser escutadas. Por 
vezes, seus gestos e suas palavras de conteúdo religioso são vazios, mero 
protocolo ou costume. Antes que se pense errado sobre o que estou dizendo, fique 
claro que não me refiro a uma ou outra pessoa específica. Pelo contrário, como 
disse, refiro-me a algo que pode acontecer com qualquer pessoa. 

        Um ponto que torna essa realidade complexa está no fato de que as ovelhas 
perdidas nem sempre se reconhecem como ovelhas perdidas. Continuam 
pastando, de cabeça baixa, sem perceberem a distância que alcançaram 
(lembrando que podem estar fisicamente juntas com o rebanho), sem viverem 
arrependimento. 

        Eu conheci a realidade de ovelhas que reconheciam claramente que 
precisavam voltar o coração para Deus, que precisavam apegar-se a Cristo e com 
ele andar. Estavam em uma comunidade terapêutica de recuperação de 
dependentes químicos. Mas, nesse contexto de dependência química, a realidade 
do afastamento estava estampada em suas biografias. É um caso específico. Na 
nossa vida socialmente bem ordenada, nós não identificamos tão facilmente 
nossa situação, porque, via de regra, estamos entretidos com o fluxo normal das 
coisas ou perplexos com as aflições e incertezas da vida, que são muitas e 
variadas. 

         Paulo de Tarso, essa ovelha teimosa que esteve completamente afastada e, 
até mesmo, agindo como um lobo contra o rebanho de Deus, reconhece que foi o 
pastor Jesus que o fez mudar de direção. E ele se vê como um exemplo do extremo 
amor de Deus e de sua disposição para acolher o mais perdido dos perdidos. Se 
até uma ovelha-lobo foi integrada ao rebanho, quem não poderia ser? 
E você deveria se perguntar agora: Então, essa é a boa notícia do dia? É sim. Mas 
tem mais. Tem também um fato que não pode passar sem destaque: Se nós 
estivermos nos desligando do rebanho que escuta a voz de Deus em algum 
momento, quem está interessado em nos fazer voltar, em nos trazer de volta, não 
é, em primeiro lugar, um religioso, um membro de igreja, mas o próprio Senhor 
Jesus. Ele veio ao mundo para procurar ovelhas perdidas. Ele as ajuntou. E ele 
continua fazendo isso acontecer. E continua havendo festa no Céu quando alguém 
se arrepende. Às vezes, para nós, esse movimento é imperceptível. Mas, lá, a festa 
é grande. 

          Continuemos como ovelhas satisfeitas por fazerem parte do rebanho do 
Senhor Jesus, sendo conduzidas por ele, nutridas por ele, de modo que vivamos 
o amor que só pode vir de um coração purificado, de uma boa consciência e de 
uma fé sem fingimento. É o que se espera encontrar em nós: um coração 
purificado, boa consciência e fé sem fingimento. Com isso, vivemos o amor 
verdadeiro. E ovelha não olha estranho pra outra ovelha. Pelo contrário, abraça e 
diz: “Que bom sermos do mesmo rebanho!” Que coisa boa para vivermos! Isso só 
pode ser resultado do trabalho incansável do pastor Jesus. Eu sei que não vemos 
isso sempre em nós mesmos e nas ovelhas que conosco caminham, muitas das 
quais nós amamos profundamente. Mas não nos deixemos enganar pelas 
aparências. Parece haver inatividade, às vezes. Mas o pastor Jesus continua seu 
trabalho em nós. E, se necessário, ele vai buscar suas ovelhas onde quer que elas 
estejam: seja numa calçada em meio a outros usuários de crack, seja num banco 
de igreja ou numa sacristia. Ele nos encontra e carrega. 



Ele é o Bom Pastor. Naquilo que falhamos, ele acerta e conserta o que 
estragamos, suprindo nossas falhas com uma capacidade e uma dedicação 
inexplicáveis. 

Por graça, seguimos sendo rebanho do Bom Pastor.  

Sigamos escutando a voz dele, rebanho de Jesus. 

Amém. 
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NOSSAS LÁGRIMAS E O EVANGELHO: 
O MOTIVO DE CONTINUAR EXISTINDO IGREJA 
Habacuque 1.1-4;2.1-4 e 2 Timóteo 2.1-14 
 

 
 
            Nós vamos conversar sobre dois momentos históricos completamente 
diferentes, distanciados por mais de 600 anos um do outro. No primeiro, o 
profeta Habacuque conversa com Deus sobre uma situação insuportável. Um 
povo sofre. No segundo, o apóstolo Paulo conversa com Timóteo sobre uma 
situação incômoda. Uma pessoa sofre. Em ambos os diálogos, o Evangelho surge 
como a melhor resposta. E é isso que vai me possibilitar conectar os dois textos. 
  
Habacuque 
            O profeta Habacuque reclama com Deus sobre a violência que o povo vem 
sofrendo. Isso no trecho que lemos no capítulo 1. A resposta de Deus prenuncia 
mais violência, mais pavor. E Deus mesmo se coloca como o agente por trás da 
história. Ainda no capítulo 1, Habacuque argumenta. Reconhece que Deus 
levanta o inimigo de modo a exercer disciplina, mas pergunta até quando. 
Questiona sobre um limite e clama: “Por que tratas as pessoas como se fossem 
peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os 
governe?” Ele tem urgência. Pessoas estão morrendo! 

            Depois de expor sua consternação, o profeta diz que ficaria ali postado, 
vigiando para esperar a resposta de Deus, para ver o que Deus diria. Isso já no 
trecho lido do capítulo 2. Há algo muito importante a ser considerado aqui. Em 
meio à revolta e ao desespero diante das maiores dores da vida, algumas vezes, 
nós podemos deixar de atentar para a resposta de Deus, quando é exatamente 
isso que precisamos fazer. 

            E qual é a resposta. Deus sabe que a situação é mesmo extrema. Mas 
anuncia salvação em meio à angústia. E reluz para nós a frase por todos 
conhecida: “Mas o justo viverá pela sua fé”. Viverá! Aqui, podíamos pensar que 
se trataria simplesmente de sobreviver aos conflitos daquele tempo, mas o 
apóstolo Paulo nos fará ver que se trata de muito mais. “O justo viverá pela sua 
fé” trata de um viver além de todo conflito, de toda precariedade. É a vida 
verdadeira e sem fim que está em vista, mesmo no meio de um mar de aflições, 
mesmo num contexto histórico bem específico e sofrido. 

  
Paulo 
            Tendo mencionado Paulo, convém falar sobre sua carta ao jovem Timóteo. 
Essa segunda carta revela um Paulo assombrado pelo abandono. Preso, ele fora 
já deixado de lado por vários colaboradores. Por isso, de modo insistente e quase 
repetitivo, ele exorta Timóteo a não se desanimar e a não se envergonhar. Esse 
jovem não vive uma vida sem rumo, desconectada de tudo que realmente 
importa, anestesiado por ilusões. É um jovem que enfrenta a realidade com 
lágrimas, mas que tem uma fé não-fingida. Ele conhecera Paulo em atividade, 



livre. Escreveu cartas junto de Paulo. Agora, essa referência, esse homem 
incansável, está algemado. Mas, Timóteo, não se envergonhe. Esse sofrimento 
não é motivo para alguém se afastar envergonhado. Pelo contrário, diz Paulo, 
“participe comigo dos sofrimentos”. 

            Que convite! Ele só é possível de ser feito e bem ouvido por quem sabe que 
Deus sofreu na cruz, que Deus se revela não somente nas coisas belas, boas e 
agradáveis da vida, mas no seu contrário, na carência, na desolação, no abandono. 
Mas isso é algo de uma maturidade que não tem tamanho. O jovem Timóteo tem 
essa maturidade, não por capacidade própria, mas pelo Espírito. Paulo sabe disso. 

            E é preciso que Paulo continue, que Timóteo continue, que nós 
continuemos e não nos envergonhemos. Por quê? Porque o Evangelho não é 
mensagem que se possa deixar de lado. É, antes, aquela mensagem que resolve o 
motivo de nossas lágrimas. Em um mundo em que tudo depende de condições, 
de permissões, de capacidades pessoais, a notícia que Deus dá é: “Eu aceito vocês 
como vocês são. Não precisam fazer pequenos sacrifícios, porque meu Filho já fez 
o sacrifício perfeito e suficiente por vocês. E, agora, vocês vão ter vida sem morte 
e sem lágrimas, simplesmente, pela fé”. “Ele não só destruiu a morte, como trouxe 
à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho”. 

            Habacuque reclamava das muitas mortes. O ser humano reclama da morte 
desde sempre. Deus diz que o justo viverá por fé. E isso fica às claras, iluminado 
e esclarecido pela vinda de Cristo e o claro anúncio do Evangelho. 

            O ponto importante aqui é que a morte não é diminuída em seu poder de 
perturbação, de promoção do sofrimento. Não se trata de, por meio de 
argumentos filosóficos, existenciais, chegar a uma resignação e aceitação da 
finitude. A repulsa contra a finitude está no coração humano, que se estende com 
sua vontade para o infinito. Nós queremos viver sem fim. Então, a morte é dura e 
cruel. E pode ser encarada assim. Ter fim não é algo a ser aceito tranquilamente. 
Ter nossas relações rompidas de repente não é algo a ser tratado como normal. 
Somos seres para comunhão. Então, é para desesperar? É para não passar com 
calma e sobriedade pela experiência da morte perto de nós? É para vermos a 
morte com todo seu terror, e, assim, reconhecermos o valor do que Cristo fez por 
nós, reconhecer o valor do que Cristo faz por nós ao nos dar perdão, vida e 
salvação. Reconhecer a dádiva da vida e da imortalidade em toda sua grandeza. 
  
Nós 
           Essa esperança foi anunciada pelos profetas, foi proclamada por Paulo e é 
para ser transmitida e vivida por nós. E, hoje, quando olhamos para nós mesmos 
e olhamos para o desânimo com relação à Igreja, e olhamos para os jovens, 
pensamos: o que será da Igreja nas próximas décadas? Eu acho necessário um 
pequeno acréscimo em nossa conversa, então. 

            É preciso observar o que Paulo quer que mantenha Timóteo em 
movimento. Não é costume. Continue, porque é um bom costume. Se pensamos 
que a Igreja continuará por transmitirmos o costume de participar da Igreja aos 
nossos jovens, estamos enganados. Vir a uma Comunidade Cristã por costume ou 
tradição é algo que a geração que vem aí não vai fazer. Se alguém se ilude 
pensando que vai funcionar assim, desculpe-me por contar a verdade. Também, 
se pensamos que faremos as pessoas vierem para a Comunidade por termos 
oferta de entretenimento, estamos enganadíssimos. Isso podia funcionar há 
algumas décadas. Agora, o entretenimento é tão diversificado e acessível nas 



próprias casas e escolas, que não há essa vantagem na Igreja. Eles não 
permanecerão ou virão por ser legal. Por que é que as pessoas continuarão sendo 
Igreja e se reunindo em Comunidades? Porque há lágrimas. Porque há morte. 
Porque há uma Palavra contra a morte, e essa Palavra é Jesus Cristo. A Igreja 
continua simplesmente por sua Mensagem. E o que podemos fazer? Deixar essa 
Mensagem mostrar sua importância. 

            Um detalhe: Paulo, que, no versículo 8, diz “não se envergonhe”, no 
versículo 12, diz “não me envergonho”. Voltamos à velha, mas sempre necessária 
questão do exemplo. O que os jovens veem em nós? Que valorização da Palavra, 
da Mensagem de salvação eles veem em nós? Eles veem só um costume ou um 
interesse na Igreja para entretenimento? Ou veem um amor por essa Verdade que 
liberta? Eles veem um apêndice em nossas vidas, algo do fim de semana? Ou veem 
a Palavra como aquilo que nos move de segunda a segunda? 

É algo que precisamos urgentemente avaliar em nós. Você pode dizer: 
“Para você é fácil dizer. Trabalhando com a Bíblia o tempo todo, suas filhas e os 
outros jovens vão ver...” Mas eu também preciso avaliar isso em mim e me 
preocupo. Será que, na intimidade do lar, elas vão ver um profissional da Bíblia 
ou alguém que ama até as últimas consequências a Mensagem de Cristo? Vão ver 
um hipócrita ou um servo? Vale para todos. Para os jovens, inclusive, porque são 
observados pelos pré-adolescentes, que são observados pelas crianças. Ser 
comunicadores do valor do Evangelho ou motivo de escândalo. 

  
Por fim 

            Eu sei que o sermão pode parecer meio pesado para um dia leve como este. 
Mas, sinceramente, eu entendo que é urgentíssimo para todos nós, dos mais 
jovens aos mais velhos, revermos a importância que reconhecemos nessa 
mensagem ímpar, que é o Evangelho de Jesus. Essa mensagem é para ser o que 
há de mais especial para nós e retumbante em nós. É para lembrar a cada 
momento feliz ou absurdamente triste que nossa vida toda, com todas as suas 
fases e cores, se sustenta na cruz de Cristo e para ela se direciona. 
Definitivamente. 

            Amém. 
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FRÁGEIS, PERDOADAS E PERDOADORAS: PESSOAS 
Lucas 17.1-10  
 

 

            Pessoas são frágeis. Podem parecer grandes, intocáveis e fortes às vezes. 
Mas são frágeis. Mesmo aquele sujeito gaúcho que sabe carnear uma ovelha com 
uma só mão é frágil. Parece que não. Mas, olhando de perto, ele é profundamente 
afetado por muita coisa da vida. Só reage de modo diferente. É fato: O que outras 
pessoas fazem para nós nos afeta, deixa marcas, porque somos frágeis. Quando 
alguém age sobre nós, isso não fica sem efeito. 

            Lembra-nos isso das leis de Newton. A relação mecânica entre corpos. Mas 
somos mais do que corpos, e nossas relações são mais que simples mecânica, que 
possa ser previsível e padronizada por leis da física. Pessoas reagem de modo 
completamente diferente ao que fazem a elas. Isso fica evidente no casamento, 
por exemplo. Às vezes, uma pessoa diz algo que lhe parece tranquilo e sem 
qualquer consequência. E a outra pessoa perde seu dia por aquela frase. Não se 
trata só de diferença entre homens e mulheres. Há isso também. Mas há uma 
diferença entre pessoa e pessoa. Cada um tem sua história, sua forma de ver o 
mundo, suas feridas antigas. 

            Por isso, não é o caso de julgar a reação de outras pessoas às ofensas que 
sofrem e acrescentar a essa ofensa mais uma condenação. Claro, porque até o 
nosso julgamento sobre o outro exerce uma influência sobre ele. Somos seres 
relacionais. O que fazemos não fica só conosco. O que dizemos não fica só 
conosco. 

            Algumas vezes, em casos extremos, o que fazemos pode ter a pior das 
consequências: o afastamento de pessoas do caminho da fé. Essa consequência é 
tão terrível, que, para quem é o agente causador dela, segundo Jesus, seria melhor 
ter o fim trágico de uma morte por afogamento com uma pedra atada ao pescoço. 
A vida de fé é o que há de mais precioso, porque é a fé que leva o ser humano a 
uma vida eterna com Deus, além dos limites da história. Se nós formos obstáculo 
para que as pessoas ouçam a Palavra que dá fé, melhor seria que repensássemos 
nossos erros e voltássemos, porque fazemos o pior que se pode fazer. E, algumas 
vezes, podemos fazer isso pensando que não fazemos nada errado contra 
ninguém. Só estamos vivendo nossas vidas, no nosso espaço, no nosso direito. 

            Mas, na verdade, é muito frequente que façamos algo contra o próximo. E, 
errando contra o próximo, não desfazemos nossa relação com ele. Não há 
indiferença. Na verdade, nós nos colocamos numa relação de dano com ele, numa 
relação de dívida e ofensa. Para refazermos nossa relação, restaurando-a à 
condição correta, o caminho é bem sabido: o perdão. Quantas vezes? Se vierem 
dizer sete vezes “estou arrependido”, perdoamos sete vezes no mesmo dia até. É 
o que escutamos de Jesus. 



            O interessante é que Jesus não solicita uma averiguação da sinceridade da 
pessoa. Se ela disser “estou arrependido”, você perdoa. Isso, é claro, nos lembra 
que é Deus que vê os corações das pessoas. Nós não somos aptos a sondá-los. 

            Agora, certamente, não é tão comum também que digamos “estou 
arrependido”, simplesmente. O mais comum entre nós é que digamos algo assim: 
“Eu errei também nisso, mas é porque... mas tal pessoa...”. Não gostamos de 
reconhecer a culpa como nossa somente. Queremos dividi-la. Curiosamente, nós, 
que temos muita dificuldade para compartilhar outras coisas nossas, 
compartilhamos nossa culpa com uma liberalidade incrível! 

            Mas o ponto é que o caminho para refazer nossas relações corrompidas por 
ações imperfeitas é o arrependimento e o perdão, o pedido de desculpas e as 
desculpas dadas. 

            Isso é difícil. É muito difícil. 

            É muito interessante que, em sua organização desses ditos de Jesus, Lucas 
coloca imediatamente após essa orientação para que dessem o perdão sem 
grandes exigências ou limites um pedido dos discípulos: “Aumenta-nos a fé!”. 
Não é que necessariamente disseram tudo isso numa conversa só. Mas é 
significativa a organização feita por Lucas. E é verdade que, diante dessa difícil 
tarefa do perdão, nossa vontade sincera seja simplesmente fazer o mesmo pedido, 
porque precisamos de fé. 

            Nossa tarefa parece enorme sim. Nossa necessidade do auxílio de Deus é 
real e urgente. Precisamos ter fé. Precisamos ser cheios do Espírito. Não vamos 
transplantar árvores com nossas palavras. Não vamos mover montanhas. Não 
vamos fazer alardes. Nem vamos ser conhecidos como heróis da fé. Mas, com fé, 
cheios do Espírito, vamos ver crescer em nós o fruto do Espírito. Vamos ver 
aumentar em nós o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Vamos continuar 
na caminhada de fé, e querer outros caminhando conosco. 

            E, no fim de nosso percurso, vamos dizer: “Somos servos inúteis. Fizemos 
somente o que devíamos fazer.” Por que estão aí essas palavras de Jesus que 
fecham o trecho do Evangelho que nós lemos hoje? Porque elas nos lembram que 
somos salvos e perdoados não por mérito nosso, mas pela misericórdia de Deus. 
Elas nos lembram da perspectiva correta; que até aquilo que fazemos de bom, nós 
o fazemos pela misericórdia de Deus que opera em nós. E, nessa perspectiva 
correta, nós podemos ver, sim, o perdão como um caminho razoável, porque 
sabemos que o que somos é gente perdoada. Podemos perdoar a maldade 
praticada pelos outros, porque reconhecemos que nós temos em nós também essa 
capacidade de fazer o mal, de ferir e de prejudicar. 

            Na verdade, irmãos e irmãs, nós não somos grande coisa. Somos gente 
pecadora. Somos gente frágil, perdoada e perdoadora, porque Jesus quis morrer 
por nós e nos salvar. 

            Amém. 
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PEREGRINOS E CONFIANTES, PORQUE VALE A PENA 
Salmo 121 
 

  
            “O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra” (Sl 121.2). Essas 
palavras são tão conhecidas, mas nós pouquíssimo sabemos sobre o contexto em 
que foram escritas. O Salmo 121 é cheio de mistérios. Quem só gosta de respostas 
claras e definitivas a respeito de cada detalhe deve preferir outros textos. 

            Uma parte considerável dos estudiosos entende que se trata de um cântico 
de peregrinação, que seria entoado por grupos que se achegavam a Jerusalém, 
vindos de outras cidades e vilas. É um canto de caminhantes. Mas não de 
caminhantes sem rumo, não de andarilhos que vagueiam para onde quer que a 
oportunidade os leve. É um cântico daqueles que sabem aonde vão, porque vão 
procurar o Nome do Senhor. Essas são as pessoas peregrinas que, no Antigo 
Israel, iam a Jerusalém para se achegarem ao Templo. 

            No início, temos as montanhas. Há quem suponha que seja já uma 
referência aos montes de Jerusalém, avistados na chegada. Mas podem ser 
quaisquer montes vistos pelo caminho, já que passariam por uma região 
montanhosa. Mas, por que ele olha para esses montes? Uns entendem que 
haveria uma lembrança de que os montes eram usados como lugares para altares 
dedicados a falsos deuses. Então, quando o poeta diz que olha para os montes, 
mas pergunta: “De onde me virá o socorro?”, ele estaria indicando que não 
aceitava que desses falsos deuses que viria o socorro. Perguntaria de onde para 
afirmar a verdade firmemente: “O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a 
terra.”. Que essa finalidade cultual dos montes esteja em vista na composição não 
é seguro. 

Pode ser o caso de olhar para os montes na incerteza do que vem detrás 
deles. Quando você anda em meio a colinas e montanhas, sempre há a expectativa 
de saber se o que há detrás da próxima crista, principalmente se você está em 
viagem e relativamente desprotegido. O que vem atrás da próxima montanha eu 
não posso saber. Só tenho expectativa. Vem algo perigoso? [Em Minas, a gente 
vive isso com mais frequência, talvez. Quando criança, já me aconteceu. A gente 
vai andando num pasto e fica pensando se, depois da linha do próximo morro, 
tem gado bravo ou não.] Vem alguma ajuda quando preciso? [No caso da ajuda, 
lembro-me de uma cena de O Senhor dos Anéis – as duas torres, quando Gandalf 
chega para o socorro em uma batalha praticamente perdida.] 

            Não importa tanto a função desses montes, o fato é que tudo - sejam deuses 
ou sejam as vicissitudes da vida, as incertezas do que vem – eles não têm a força 
de tirar o poeta da sua firme confissão: “o meu socorro vem do Senhor”, afirmação 
que está de acordo com o primeiro dos Dez Mandamentos. Assim como caminha 
com rumo bem definido, o peregrino tem uma concepção bem definida sobre sua 
realidade. Sua ação de caminhar para o Templo reflete seu entendimento. Seu 
entendimento é de que ele é cuidado pelo Senhor, “que fez o céu e a terra”. 



            Após essa afirmação pontual, aparecem as consequências. Se meu socorro 
vem do Senhor, e se esse Senhor é aquele que fez céu e terra, isto é, a totalidade 
das coisas, ele vai cuidar de mim em todas as situações. 
Agora, observe que há uma curiosa mudança de pessoa nos versos. Os versículos 
1 e 2 tem um “eu” que pergunta e responde. Os versículos seguintes são dirigidos 
a um “tu”. Há quem pense que se trata de um diálogo interior. Mar podemos 
entender isso assim: Para esse “eu” que pergunta e faz a afirmação categórica 
sobre Deus, outra pessoa ou outras pessoas afirmam ama série de 
desdobramentos dessa verdade: 

 
3 e 4: “Ele não permitirá que os seus pés vacilem; não dormitará aquele que 
guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel.” 
 
Esse que te socorre te socorre bem e não tem limite de tempo ou de capacidade. 
Ele pode cuidar de você o tempo todo e sem falhas. 

 
5: “O SENHOR é quem guarda você; o SENHOR é a sombra à sua direita.” 
 
Se vem do Senhor o teu socorro, isso significa que o guarda de Israel (v.4) é o teu 
guarda. Não é só do povo como um todo, mas de cada voz que clama, e está 
próximo de cada um. 

 
6-7: “De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite, a lua. O SENHOR guardará 
você de todo mal; guardará a sua alma.” 

 
Lembra do cuidado do Senhor com o povo no Êxodo, na travessia pelo deserto. É 
esse mesmo Deus, que já cuidou de seu povo e o levou ao destino naquela ocasião, 
que continua cuidando de você também. 

 
8: “O SENHOR guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para 
sempre.” 
 
Esse cuidado não é dado num lugar somente, mas em cada momento, ocasião e 
ação, na totalidade de sua vida e para sempre. 

  
         Querida família de fé, não é sem motivo que, no livro de Atos, a fé cristã é 
referida como Caminho. Cada pessoa cristã sabe que está a Caminho. Não tem 
um desejo louco por permanecer, mas quer prosseguir até o alvo. Cada pessoa 
cristã é peregrina nesse sentido. É cuidada pelo Senhor na sua caminhada, tanto 
com o pão de cada dia, quanto com o pão espiritual, sendo nutrida com Palavra e 
Sacramento. Cada pessoa cristã quer olhar para os que caminham ao lado e dizer 
o que o Salmo 121 diz. Gosto mesmo de pensar que essas palavras (v. 3 a 8) são 
para serem ditas por todos a cada um, por toda a Igreja para cada um de seus 
integrantes. E podemos fazer isso confiantemente, porque Cristo é o Socorro que 
nos veio do Senhor, e, por sua morte, fez com que o Senhor nos cercasse com seu 
cuidado todo amoroso nesta vida e para além dela. 

         Você sabe que, especialmente na Antiguidade, os cânticos tinham uma 
importante função de gravar no coração, de fazer lembrar daquilo que precisava 
ser lembrado. No caminho do peregrino, no nosso caminho, não é raro que 



encontremos montes atrativos (que atraem à idolatria, a nos esquecermos de 
Cristo como razão da vida) ou montes assustadores (pela incerteza do que vem 
pela frente ou pela espera demorada). Não é raro que sejamos tentados a desistir 
ou desanimar, principalmente, quando nossos próprios esforços se mostram 
ineficazes, quando achamos que tudo está errado e indo de mal a pior, quando há 
injustiça, quando há só pedras no caminho. Quando isso acontecer, que o Salmo 
121 possa ecoar entre nós e nos fazer lembrar: não estamos parados aqui; não 
estamos aqui para ficar; estamos a caminho; Jesus Cristo é o nosso socorro e o 
nosso destino; e que isso faça cada passo valer a pena. 

          Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
O JUIZ E A VIÚVA – UMA PARÁBOLA SOBRE FÉ E ORAÇÃO 
(TEATRO-SERMÃO A PARTIR DE LUCAS 18.1-8) 

Para culto em linguagem infantil na Comunidade Concórdia de São Leopoldo em 
20/10/2019 
  
[Voz de um narrador que não se mostra ao público]:  Jesus lhes contou uma 
parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. 

 

Jesus [em um canto, com discípulos sentados perto dele]: Em certa cidade havia 
um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava 
uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça. [Terminando a fala, Jesus 
estende o braço em direção ao lugar em que se passa a encenação da parábola.] 
[O juiz está sentado junto a uma pequena mesa, com cara de tédio. A viúva se 
aproxima com aspecto cansado.] 

 
Viúva: Oi, seu juiz, sou eu aqui de novo. Por favor! Julgue meu caso. É muita 
injustiça que aquele homem fez contra mim! 

 
Juiz: Tô ocupado, dona! Tô muito ocupado! [ele se levanta e se afasta, mexendo 
em papeis.] 

 
[A viúva volta para um canto. Deita-se como se fosse dormir. Depois de 10 
segundos, espreguiça como se acordasse. Arruma o cabelo como se olhasse num 
espelho. E começa a andar em direção à mesa. No caminho, tropeça numa criança 
que está brincando no chão:] 

 
Criança: Ai!!! 

Viúva: Desculpa! Tá brincando aí, Tonica? 

Criança: Tô. E você vai aonde, tia? 

Viúva: Lá no juiz. 

Criança: De novo? 

Viúva: Ah... 

[Chegando ao juiz.] 

Viúva: Oi, seu juiz, sou eu aqui de novo. Por favor! Julgue meu caso. É muita 
injustiça que aquele homem fez contra mim! 

Juiz: Ah, mulher... de novo!? Já falei que tenho trabalho demais! [Levanta e vai 
mexer nos papeis.] 

 
[A viúva volta para um canto. Deita-se como se fosse dormir. Depois de 10 
segundos, espreguiça como se acordasse. Arruma o cabelo como se olhasse num 
espelho. E começa a andar em direção à mesa. No caminho, encontra uma amiga 
que está por ali:] 

Amiga da viúva: Oi vizinha! Vai aonde hoje? 



Viúva: Vou lá no juiz falar com ele! 

Amiga da viúva: De novo? Já foi lá umas dez vezes só este mês! 
Viúva: Pois é! Mas a gente não pode desistir, né? 

[Chegando ao juiz.] 

 
Viúva: Oi, seu juiz, sou eu aqui de novo. Por favor! Julgue meu caso. É muita 
injustiça que aquele homem fez contra mim! 

Juiz: Ah, mulher... de novo!? Já falei que tenho trabalho demais! [Levanta e vai 
mexer nos papeis.] 

 
[A viúva se deita perto da mesa, como se dormisse ali.] 
[Quando o juiz volta e se senta, ela levanta rápido e diz:] 

 
Viúva: Oi, seu juiz!!!! 

[O juiz se assusta. Levanta e faz gesto/expressão de pensamento. Diz olhando 
para o público.] 

 
Juiz: Eu não temo a Deus nem respeito ninguém não. Mas, bah!!!, essa viúva não 
vai parar de me incomodar enquanto eu não der a sentença do caso dela. Bom, 
então vou resolver o caso dela logo. [Volta. Senta. Escreve num papel e entrega 
para a mulher, sem dizer nada. Ela pega o papel e lê. Faz gesto de comemoração 
e vai embora.] 

 
[Jesus se levanta e retoma a palavra] 

 
Jesus: Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que 
Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e 
noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará 
a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem 
vier, será que vai encontrar fé na terra? 

 
[Três discípulos se levantam e vão caminhando para o centro do “palco”] 

 

Marta: Pedro! João! Que parábola bacana que o Mestre contou hoje, não é? 

Pedro: Bem legal. Mas não entendi bem o que que ele queria dizer. É para a 
gente... É para a gente... ser juiz? Conversar com as viúvas? O que que é a moral 
da história mesmo? 

Marta: Bah, Pedrão! Ô João, me ajuda! Explica para ele! 

João: Pedro, Marta, a gente tem que entender primeiro o objetivo principal. Ele 
contou sobre a viúva insistente e o juiz mau para dizer que a gente deve orar 
muito. Se o juiz acabou atendendo o pedido, mesmo sendo mau, Deus, que é 
Deus, vai atender o seu povo que clama sempre! É para a gente continuar orando 
e clamando que ele contou. Não é falar de juiz e de viúvas! É uma parábola, 
lembra, Pedro? 

Pedro: Ah tá! Tá bom... Mas ele falou ainda que Deus não vai demorar pra 
socorrer seu povo, né? 



João: É. Mas aí a gente tem que lembrar de duas coisas: Uma é que Deus já vem 
ajudando a gente ao longo da vida, livrando a gente de um monte de problema, 
sem que nós percebamos, muitas vezes. Outra coisa é que, mesmo que pareça 
demorar a vir aquela ajuda definitiva, quando tudo que é ruim vai acabar, nós 
temos que fazer como a viúva e não desanimar. Às vezes, parece que está 
demorando demais, mas não. Não é para a gente desistir de orar. 

Marta: Mas a pergunta final dele me deixou meio sem entender também. Como 
é que era mesmo? Eu até anotei aqui no meu telefone [pega o telefone do bolso 
para ler]: “Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra?” 
Parece que não tem nada a ver com o assunto! 

João: Então, tem a ver sim. Ele estava ensinando justamente que a gente não 
pode desanimar, que temos que continuar a orar. Quem ora ora porque tem fé, 
porque confia em Deus. Ele estava fazendo um alerta: O Filho do Homem vai vir, 
gente. Parece demorar, mas vai vir. Se vocês deixarem a fé em Deus de lado, e 
pararem de orar, ele vai vir de qualquer forma. Mas ele quer encontrar vocês com 
fé e orando, não sem fé e sem ligar mais para fazer oração. E, olhem só, Deus tinha 
prometido enviar o Cristo. Ele está aí. Vamos continuar confiando nas promessas 
dele, então! 

Marta e Pedro: É isso! É isso mesmo! Vamos sim! 

João: Já que estamos falando que precisamos continuar na fé, vamos todos, 
apóstolos e fieis do século XXI, confessar a nossa fé cristã segundo as palavras do 
Credo Apostólico, lembrando que, ao fazer isso, nós nos unimos a todos os 
cristãos de todos os lugares da terra e de todos os tempos! Vamos fazer isso de pé 
e de mãos dadas! 
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21º Domingo após Pentecostes – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
QUEM VÊ A DEUS VÊ TAMBÉM AS PESSOAS AO REDOR: SOBRE A 
IMPOSSIBILIDADE DO “QUERO AMAR SOMENTE A TI” 
Lucas 19.1-10 e Isaías 1.10-20 
 
 

  
Primeira parte: Como ver a Deus? 

 

Havia no século Id.C. - como há ainda hoje entre judeus - uma 
interpretação bastante peculiar do nome Israel (ל ְשָרא   A palavra era vista como .(י 
uma compressão de três outras ish roê El ( ל יׁש ֹרֶאה א  א  ), “uma pessoa que vê a 
Deus”. Essa explicação não parece muito razoável do ponto de vista etimológico, 
linguístico, mas expressa algo que era tido como meta de muitos israelitas 
piedosos. Dedicar-se ao estudo e à observação da Torah não tinha que ser um fim 
em si mesmo. Ver a Deus era um objetivo maior. Claro que isso é um pouco 
curioso. Um povo que cultuava um Deus sem imagem, sem representação visual, 
queria ver esse Deus. Devia ser seu anseio, obviamente, no sentido de conhecer a 
Deus, ter com ele comunhão, como expressa o salmo 130: “A minha alma anseia 
pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã!” 

Curiosamente, o pequeno Zaqueu, que, talvez por mera curiosidade, queria 
ver quem era esse tal Jesus, dá um grande passo nesse sentido. Ele sobe numa 
árvore. Sobe alto, parece, porque Jesus tem que olhar para cima para vê-lo. 

Zaqueu quer ver Jesus. Não sabe, mas quem vê o Filho vê o Pai (João 14.9). 
Não sabe, mas mais importante do que ele ver Jesus é ser visto por Jesus, que dá 
um passo que ele não podia dar. Jesus se convida. Faz isso de forma enfática. Não 
é “será que eu poderia ficar na tua casa hoje?”, mas “é preciso que eu fique na tua 
casa hoje”. E era mesmo necessário. Não para Jesus, mas para Zaqueu. Nós 
sabemos disso, porque sabemos que também nós precisamos que Jesus fique 
conosco, e não só vê-lo passar. Precisamos que ele aja em nossa vida, e não 
somente saber do que fez na vida de alguém mais. 

 
Segunda parte: E o que acontece quando se procura realmente ver a Deus? 

 

Sabemos que o escalador de árvores se torna anfitrião do Mestre. Não 
temos acesso ao que acontece exatamente na casa, na conversa. Mas somos 
levados ao momento em que Zaqueu demonstra seu arrependimento, sua 
mudança de rumo. Ele se levanta e anuncia a Jesus que daria a metade de suas 
posses às pessoas necessitadas e que estava disposto a reembolsar (com certa 
indenização) qualquer pessoa lesada por ele. 

A resposta de Jesus declara que tinha havido salvação naquela casa, 
porque aquele sujeito, Zaqueu, também era filho de Abraão. Essa afirmação 
poderia soar também estranha. Zaqueu, pelo nome judaico que tem, devia ser 
mesmo um judeu descendente de Abraão. [Com esse mesmo nome, temos, no 



livro de Neemias, um importante chefe de família que voltara do exílio na 
Babilônia (Neemias 7.14).] Mas o que ele era por ascendência, por sua árvore 
genealógica, não era pela vida que levava. Era uma ovelha, mas uma ovelha 
desgarrada. O Filho do Homem, diz o texto, veio buscar justamente o perdido, 
como Zaqueu. 

Agora, voltemos e observemos. O que Zaqueu diz que fará ao ter Jesus em 
sua casa? Uma oração de duas horas? Um sacrifício especial no Templo? 
[Lembrando que o Templo estava em funcionamento e devia ser usado mesmo 
pelos judeus.] Uma placa em homenagem a Deus, ao nome de Jesus? Não. Não. 
Não. Zaqueu, quando vê Deus em sua casa, vê os que tinham ficado do lado de 
fora. Olhos que veem a Deus se abrem para o próximo. E isso precisa ser 
aprendido e gravado no coração. Infelizmente, pelo contrário, de cor, gravados 
nas mentes de muitos cristãos brasileiros, estão versos que dizem assim: “Me 
ensina a ter santidade / Quero amar somente a ti”. Contraditório estarem em uma 
música composta justamente a partir da história de Zaqueu, que ensina outra 
coisa: Eu não posso amar a Deus somente! Meu amor a Deus está unido ao amor 
ao próximo! Minha reação é dirigida ao próximo. 

Se está difícil de entendermos, ou se não queremos Zaqueu como mestre, 
ouçamos nosso querido João: “Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode 
amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama 
a Deus, que ame também o seu irmão” (1 Jo 4.20-21). 

Isso não se joga fora. Isso não se substitui por nada: Nem pelo mais lindo 
culto; nem pelo melhor canto; nem pela maior oferta para a Igreja. O culto a Deus 
não pode ser refúgio, um esconderijo para nosso egoísmo. O que foi que lemos 
em Isaías: O Senhor diz sem meias palavras que despreza o culto do povo. E esse 
culto foi ordenado por ele mesmo! Mas não era para ser feito com aquele coração 
e com aquelas ações iníquas, perversas como plano de fundo, ferindo as pessoas, 
como se nada estivesse acontecendo. 

Para não parecer que o pregador exagera, leiamos novamente, com 
reverência isto que é seríssimo: “Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os 
meus olhos; sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as 
mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se! Tirem da 
minha presença a maldade dos seus atos; parem de fazer o mal! Aprendam a 
fazer o bem; busquem a justiça, repreendam o opressor; garantam o direito dos 
órfãos, defendam a causa das viúvas.” (Isaías 1.15-17) 

Quem pensa que pode impressionar a Deus com seu culto enquanto ignora 
as pessoas ao redor está enganado. Quem nega o amor ao outro e diz amar a Deus 
sobre todas as coisas, na verdade, está preso em seu egoísmo, mesmo que não 
saiba. Infelizmente, as seguintes palavras de outro compositor, não o daquela 
canção muito decorada, são verdadeiras: “O Deus que se canta nem sempre é o 
Deus que se vive” – escreve e canta João Alexandre. É verdade. 

 
Terceira parte: E se, querendo ver a Deus, vimos a nós mesmos e nos 
assustamos? 

 

Agora, se vemos que estamos pequenos diante do padrão de Deus, se nos 
assustamos quando encaramos com sinceridade nossa falta de amor, e, assim, 
estamos inadequados para o culto a Deus, para o culto de Deus, o que nos resta é 
escutar o convite dele mesmo: “Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda 



que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a 
neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã” 
(Isaías 1.18). 

 Hoje, nós ouvimos o convite do próprio Jesus. Ele nos chama, de modo 
especial, arrependidos, à Santa Ceia. Aqui, entrega seu perdão para que o 
recebamos de forma tão clara, notável! E, além de nos perdoar completamente, 
também nos fortalece. Na nossa liturgia tradicional, na Ação de Graças, pedimos 
justamente que a Ceia nos traga fortalecimento da fé e faça ser vivo nosso amor 
pelas pessoas que encontramos pelo caminho. 

É isso. Sabemos que somos imperfeitos. Recorremos ao perdão pelo 
sacrifício de Cristo. Agora, imperfeitos e perdoados, queremos melhorar nosso 
procedimento. E queremos mesmo. Porque queremos ser livres do mal (que há 
em nós!), para praticarmos o bem. Esse é o jeito bom de se viver. É o jeito que faz 
sentido. 

Difícil sozinho? Sim. Impossível sozinho, na verdade. Mas não se 
preocupe. O Mestre vem ter uma refeição com você hoje mesmo, porque ele quis 
te amar até o fim. 

Termino com palavras do livro de Isaías: “Se estiverem dispostos e me 
ouvirem” – Diz o Senhor – “Vocês comerão o melhor desta terra” (Isaías 1.19). 
            Amém. 
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23º Domingo após Pentecostes – 2019 
Comunidade Luterana Concórdia – São Leopoldo, RS 
  
A ALEGRIA DA SALVAÇÃO FINAL TRANSFORMA NOSSA VIDA 
(BEM ANTES DO FINAL) 
Lucas 21.5-28, Malaquias 4.1-6, Salmo 98 
 

 

  
Introdução 
 

MÉTODO PARA SER FELIZ 

Tenha uma autoestima bem elevada. 
Afaste-se de pessoas tóxicas (afinal, você é um perfume de lavanda). 
Cuide de você mesmo/a e pare de se preocupar com os outros. 
Não dê satisfação a ninguém. A vida é sua. 
Você é mais forte do que pensa. 

(Obs: Só não se esqueça de comer quinoa, maca peruana, beber sua água com 
limão e estar atento ao que mais surgir de novidade na coleção de super 
alimentos mega ultra funcionais.) 

 

A lista de regras pode crescer ainda mais. E, como bons subordinados à 
agenda pela vida feliz, vamos lutando por uma biografia vitoriosa. Para garantir 
que estamos nos esforçando, vamos postando fotos que garantam para os olhos 
alheios que temos aproveitado nosso tempo de forma intensa, correta, digna, cult 
ou emocionante. Nossa existência sobre a terra se justifica. Afinal, somos felizes 
ou estamos quase conseguindo ser. Na verdade, contudo, nós estamos 
frequentemente cansados de tudo isso e sentimos contradições muito incômodas 
em nós mesmos e em muitos de nossos relacionamentos familiares, profissionais 
etc. 

Um dia, alguém tem que vir e dizer para a gente se dar conta do óbvio: 
Essas muitas regras da vida feliz podem até, algumas delas, ter uma importância 
para manter sua sanidade mental em certos contextos, MAS, cuidado, porque o 
que, em conjunto, elas têm feito por você é algo muito simples: colocam diante de 
você um pedestal e dizem “Suba e seja o centro que você, no fundo, quer ser. Seja 
um pequeno deus de si mesmo e do teu próximo. Sirva-se do mundo nas tuas 
poucas décadas de vida. Essa é a alegria que você merece e pode ter. É a parte que 
te cabe nesse latifúndio de pequenas felicidades passageiras.” 

 
Aos textos 

 

Agora, deixo a lista e volto aos textos das Escrituras. Eu disse esta semana 
a um grande amigo que prepararia este sermão sobre alegria. Ele, que também 
prega neste fim de semana, perguntou de imediato: “Mas como? Com aqueles 
textos? Ou você vai escolher outros textos?” Não. Não vou mudar os textos. Mas 



vou enfatizar certos versículos. E, a partir desses versículos, vou considerar o 
resto (dos textos e da vida). 

 O texto do Evangelho, longo texto, de fato, fala de destruição, convulsão 
na terra, coisas assustadoras. Mas, na última frase, Jesus dá uma instrução 
importante para o nosso entendimento do que veio antes: “quando essas coisas 
começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a 
redenção [a libertação] de vocês se aproxima!”. O processo é conturbado, mas o 
desfecho é o esperado. 

Em Malaquias, isso está um pouco mais claro: “vem o dia, queimando 
como fornalha”. Assustador! Mas diz logo: “para vocês que temem o meu nome 
nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão 
como bezerros soltos da estrebaria”. Veja que imagem! A vigorosa alegria da 
liberdade no final! 

E o Salmo 98 esclarece de vez a questão ao mostrar a vinda de Deus, que 
resolve as injustiças e os desacertos do mundo, como a razão de uma alegria 
imensa: “Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença 
do Senhor, porque ele vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos, 
com retidão” (Sl 98.8-9). 

 
As perguntas 

 

Essa viva alegria final pode mudar a nossa vida antes do final? Pode mudar 
nossa forma de nos relacionarmos com as alegrias e tristezas do caminho? 

Sim. Você talvez nunca tenha tido a disposição de acordar bem cedo 
quando viajava ao litoral, mas conhece a imagem por outros meios, certamente. 

E é interessante. Como o céu e o oceano no horizonte mudam de cores à 
luz do Sol que ainda está por nascer, assim também toda a vida muda de valores 
à luz daquele grande dia que está por vir. As tristezas e felicidades da vida passam 
a ser vistas de modo diverso. Grandes afrontas, por exemplo, soam como 
pequenos assovios. 

Assim é que quem ergue a cabeça e aguarda a salvação que vem de Deus 
entende que não está em si a resolução, nem está em si o encontrar a boa vida. 
Quem olha com esperança para o momento da intervenção divina quer celebrar 
com os rios e montes. Sabe que o centro não é ele mesmo ou ela mesma, mas é o 
próprio Deus. Essa pessoa não quer, então, que tudo gire ao seu redor, não quer 
para si o pedestal e não quer ser servido pelo mundo todo, mas quer ter seu 
movimento modificado por aquele que dá sentido a tudo. Volta-se, então, para o 
Senhor da vida e não adora a si mesmo. 

Mas outra pergunta pode surgir: Olhar para a salvação que vem de Deus, 
para esse momento em que tudo se resolverá, não vai nos fazer sermos meio 
alienados, desconectados deste mundo aqui? Em outras palavras, se nos virarmos 
para Deus não vamos ficar de costas para a realidade no mundo? 

Você sabe que a resposta é não. Aliás, a resposta é “pelo contrário”. Porque 
Deus, como sentido e ordenador de tudo, nos dá um novo movimento em 
substituição ao movimento autocentrado. Esse novo movimento segue o 
movimento do próprio Deus. E Deus não fica estático, mas se move em favor da 
humanidade; Ele se moveu mesmo, sem máscaras ou luvas, em direção a esses 
seres tóxicos que somos todos nós, para nos salvar na cruz. Nós, enquanto o 



seguimos, também não nos afastamos das outras pessoas. Agora, já que temos 
toda a aprovação de que precisávamos, pois fomos acolhidos pelo Criador da 
Vida, em vez de esperarmos das pessoas o olhar de aprovação, louvores ou 
benefícios para nós mesmos, passamos a ver cada uma como aquilo que nós 
também somos: objeto do amor de Deus. 

Em vez daqueles pequenos deuses patéticos e carentes que queríamos ser, 
passamos a querer ser servos, assim como nosso Senhor Jesus, que se fez servo. 
Esse é o movimento do amor. E esse é o movimento que traz aquela alegria da 
salvação, do dia da resolução final, para hoje, para nosso dia a dia. Esse 
movimento desinteressado em favor do próximo é luz de Deus passeando por um 
mundo em trevas. 

 
Concluindo 

 

Vivendo essa nova vida, podemos até deixar esquecidas algumas daquelas 
nossas listas e preocupações. E cada um de nós pode dizer: Não quero construir 
minha felicidade como tarefa cumprida a duras penas, mas viver a verdadeira 
felicidade que Deus me dá de graça. Não quero sempre vencer, mas servir. Não 
quero ter sempre a razão, mas amor. Não quero me perder olhando para mim 
mesmo, mas quero erguer a cabeça e olhar para além dessa ilusão que querem me 
vender. Eu sei onde está a alegria que este século não pode ensinar, porque a 
desconhece. Eu quero erguer o olhar e seguir a Cristo. 

Amém. 
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AINDA FALAREMOS DE AMOR? 
Romanos 13.8-14, Isaías 2.1-5  

 

 

Ao longo do século XX, o mundo testemunhou diversos episódios 
sangrentos na Irlanda por um conflito que era político e cultural, mas também 
religioso. Protestantes e Católicos estavam em lados opostos, e alguns não viam 
como algo completamente estranho usar armas ou bombas para impor sua visão. 
Muito sangue foi derramado pelas ruas de Dublin, no sul, e também na Irlanda 
do Norte. Famílias foram destroçadas. Em certo caso, pessoas foram a um 
mercado pensando que voltariam para casa com alimentos em suas sacolas, mas 
foram explodidas. Homens, mulheres e crianças perderam suas vidas. 

No começo dos anos 1980, a banda irlandesa U2 começa a se envolver com 
essa questão horrenda e vergonhosa. Em 1982, eles apresentam ao mundo a 
música Sunday Bloody Sunday. Como a Palavra de Deus estava em suas mentes 
pelo convívio que com ela tiveram ao longo dos anos, trazem para seus versos 
palavras emprestadas das Escrituras. Diante da consternação, repetem a 
pergunta do salmista inquieto: “Até quando?”. Adiante, lembram palavras do 
Apocalipse: “Eu vou enxugar suas lágrimas!”. 

A pergunta “até quando?” faz mais sentido quando nós cremos que há um 
“quando” a se esperar, um momento em que as lágrimas serão realmente 
enxugadas. Isso me lembra um primeiro aspecto do Advento, tempo litúrgico que 
vivemos agora. Nesses quatro finais de semana antes do Natal, nós não olhamos 
somente para a primeira vinda de Jesus na manjedoura, mas aguardamos 
também sua segunda vinda, que tudo resolve. E, se estamos impacientes diante 
das injustiças, podemos também perguntar: “Até quando?” E podemos clamar 
como os primeiros cristãos: “Maranata. Vem, Senhor Jesus!”. 

Mas há algo mais no Advento. Nós somos chamados a vigiar. É um tempo 
também de preparação. É tempo de lembrar que ainda há uma luta em 
andamento. Nessa mesma música do U2, escrita para lutar por paz, há dois versos 
muito oportunos nesse sentido: “A verdadeira batalha começou / Requerer a 
vitória que Jesus conquistou”. 

A verdadeira batalha, obviamente, não é a que vinham fazendo na Irlanda, 
não é aquela que a banda critica. Não é levantar armas contra os outros que 
pensam diferente. Não é vingança sobre vingança. É justamente o contrário. É 
uma batalha para ver feita a vontade de Deus. Como nas palavras de Isaías: ver 
espadas sendo usadas para arar a terra e lanças sendo adaptadas como foices, 
para o trabalho no campo. Instrumentos de morte passando a instrumentos para 
a produção de alimentos, para a manutenção da vida. Isso, Isaías diz que vai 
acontecer um dia. Mas não é a nossa realidade, de fato. Por outro lado, a partir 
do anúncio desse desfecho, o profeta convoca o seu povo no versículo seguinte: 
“Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor.” A realidade perfeita não 
é para agora, mas ela nos leva a caminhar com essa nova referência e esse novo 
objetivo. 



“Andar na luz” - diz Isaías. Já Paulo, no texto que lemos, diz que devemos 
deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. A batalha começou, 
segundo o U2. Paulo concorda. (Aliás, é o U2 que concorda com Paulo, claro.) 
Conforme o versículo 11, devemos estar atentos a essa batalha justamente por 
causa da proximidade da nossa salvação. O Advento está realmente aí para nos 
lembrar disso. Então, não é mesmo só tempo de festejar? Não. Há uma guerra 
silenciosa pela prática do amor, pela vida, pela paz. E como se faz isso? O apóstolo 
havia mostrado isso nos versículos anteriores: o amor é o cumprimento da Lei. E 
essa é a vontade de Deus. Então, vivam com amor e pronto. Mas viver com amor 
não é olhar para o outro e ter coraçõezinhos flutuando. Isso é sentimentalismo. 
Viver com amor é um jeito de viver com ação (lembramos de João: não amemos 
de palavras!) em favor do próximo, de qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa. 

O amor não pratica o mal contra ninguém. E isso é cumprir os 
mandamentos. Quem ama não agride o corpo ou a honra da outra pessoa. Quem 
ama não descumpre a sua promessa de fidelidade. Quem ama não usa outra 
pessoa como objeto a ser usado. Quem ama promove a vida e o bem-estar não só 
de sua casa, mas de todos que encontra pelo caminho. 

Tudo bem. É um discurso bonito isso. “Mas, ainda vamos mesmo falar de 
amor? Já falamos tanto.” Alguém que veio a muitos cultos pode pensar assim. 
Mas outra pessoa pode ser mais ácida em sua pergunta: “Ainda vamos mesmo 
falar de amor, mesmo vendo do que nós cristãos somos capazes? Mesmo com 
essas histórias de armas e bombas levantadas contra quem pensa diferente? 
Mesmo com nossas brigas e desentendimentos entre grupos cristãos, dentro de 
sínodos e comunidades? Podemos falar de amor?” Não só podemos. Precisamos. 
Não falar de amor para alertar os de fora: “Ei, vocês precisam amar!” Não. Mas 
para nós mesmos acordarmos de nosso sono, para nos lembrarmos dessa tarefa, 
dessa batalha em andamento, enquanto é tempo. 

Alguém mais entendido de teologia poderá dizer: “Mas Paulo, o apóstolo, 
sabe que nós não conseguimos amar os outros. Ele só escreveu isso para fazer a 
gente lembrar que é pecador e pedir perdão.” Aí eu preciso te contar que não, não 
é assim. 

A Carta aos Romanos tem uma organização muito interessante e clara. Na 
primeira parte, Paulo mostra que todos são pecadores. Não sobra um, seja judeu 
ou grego, para dizer que é totalmente correto. É nesse começo da carta que 
aparece o famoso versículo: “Todos pecaram e carecem da glória de Deus” (Rm 
3.23). Na segunda parte da carta, Paulo mostra a boa notícia de que, mesmo 
sendo imperfeitos e pecadores, Deus nos acolhe e perdoa por causa do sacrifício 
de Jesus. É aqui, nessa segunda parte, que está a clara afirmação de que Cristo 
morreu para perdoar pecadores. A carta contava a seus leitores de Roma e conta 
a nós que somos perdoados pelo mérito de Cristo de todo pecado, por mais grave 
que pareça. Já na terceira parte, que é onde encontramos esse trecho sobre o amar 
o próximo como cumprimento da lei, o assunto é um terceiro passo: 1) Vocês são 
pecadores mesmo. 2) Vocês são perdoados mesmo. 3) Agora, perdoados e sem se 
preocuparem com merecimento próprio (porque já têm o merecimento de 
Cristo), vocês querem viver de acordo com a vontade desse que os salvou, não é? 
Sim. Então, aqui está uma instrução para fazer isso. E o cerne dessa instrução é 
simplesmente: Amem. E, se fizerem algo para alguém sem amor, cuidado. Não é 
por aí. 



Essa conversa parece coisa de pura utopia? Fica parecendo que não tem 
utilidade na prática? Pareceria ser assim sim, se a disposição de amar, o esforço 
para amar fosse válido só se fôssemos capazes de amar com perfeição e em todo 
tempo. Mas você percebe a inconsistência nessa ideia? Seria o mesmo que dizer 
que só posso fazer bolo em casa se for capaz de fazer um bolo perfeito como o de 
um confeiteiro profissional. Não é assim. Seria utopia também, se aquele que veio 
numa manjedoura e tanto nos amou nos tivesse deixado sozinhos até a sua 
segunda vinda. Mas, no Advento, queremos lembrar que aquele que veio e virá 
também vem. Ele vem a nós pela Palavra e pela Santa Ceia de modo especial; e, 
assim, ele nos fortalece, nos dá a vitória que conquistou, e nos ajuda a vivermos 
o nosso Batismo, “revestidos do Senhor Jesus Cristo”. 

Então, queremos e podemos dizer não aos atos terroristas por motivos 
políticos ou religiosos. Queremos e podemos dizer não ao pequeno terrorismo 
cotidiano das opressões psicológicas em nossos relacionamentos. Dizer não a 
toda forma de agressão. Queremos, enfim, dizer não a toda prática do mal, 
dizendo sim à radicalidade de amar o próximo como a si mesmo, por mais 
absurdo que isso pareça. 

Família de fé, há uma imensa felicidade para ser vivida por causa de Cristo 
no Advento. E há também algo a ser vivido com muita seriedade. Queremos estar 
preparados, como diz Jesus (Mt 24.44), sabendo que, agora, antes de sua volta, 
permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor 
(1 Co 13.13). 

Amém. 
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E QUANDO A DÚVIDA QUER ANDAR COM A FÉ? 
Mateus 11.2-15 
 

 

  Conheço pessoas que sempre creram tranquilamente, mas que, um dia, na 
juventude, foram para a universidade e, ao encontrarem um mundo novo de 
informações e dilemas, tiveram suas dúvidas sobre Deus, sobre Cristo, sobre a 
Igreja. 

Conheço pessoas que tiveram dúvidas semelhantes quando, envolvendo-
se mais de perto com a administração da Igreja em suas paróquias, se desiludiram 
sobre algumas coisas. 

Conheço outras pessoas que se escandalizaram com pecados grosseiros de 
líderes espirituais, padres ou pastores, e começaram a questionar se, assim como 
aquelas pessoas, também a mensagem que elas pregavam não seria enganosa. 

Conheço também gente que enfrentou a perda de alguém muito querido 
antes do tempo (entenda-se, com a pessoa parecendo que poderia viver muito 
mais!) e que começou a duvidar da presença ou da bondade de Deus. O mesmo 
aconteceu com pessoas que enfrentaram doenças horríveis que apareceram de 
forma repentina. 

Em meio a uma vida de fé, algumas vezes, para algumas pessoas, surge a 
dúvida. Bom seria que todos fôssemos grandes e perfeitos heróis da fé, mas o fato 
é que há dúvidas em muitos de nós, porque a fé não vem acompanhada de 
explicação sobre tudo. E o que fazemos a esse respeito? Nós nos descontrolamos 
diante das pessoas em dúvida? Gritamos a verdade mais alto simplesmente? 
Repudiamos essas pessoas que ousam ter dúvidas e explicitá-las? (Certamente, 
há muitos que enfrentam dúvidas calados.) 

O que fazemos quando a dúvida quer andar com a fé? 

É agora que vamos ao texto lido. João Batista está preso e envia discípulos 
para perguntarem a Jesus: “Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar 
outro?” 

Não teria nada demais nisso, se não tivéssemos visto João Batista em cena 
anteriormente. Esse mesmo João, que, agora, pergunta se deve esperar por outro, 
havia dito a Jesus: “Eu não sou digno de te batizar!” (Mt 3.14). Esse mesmo João, 
tinha visto o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre Jesus. E Deus 
tinha dito a ele que isso aconteceria quando batizasse aquele que viria para 
batizar com o Espírito Santo (João 1.32-34). Esse mesmo João Batista, que, agora, 
pergunta com ajuda dos seus discípulos, tinha antes apontado para Jesus e 
afirmado sem hesitação: “Eis o Cordeiro de Deus!” (João 1.36). 

O contraste entre a convicção inabalável e a pergunta da incerteza é 
gritante. É tão forte que há quem diga que não pode ser assim: “Ou um é o João 
verdadeiro ou o outro. Os evangelistas devem ter inventado um dos dois.” 

Mas essa saída é totalmente desnecessária. Não é que um João Batista ou 
outro seja inventado. O problema é justamente o contrário: o João Batista parece 



ser muito convicto em um momento e vacila em outro no texto bíblico, justamente 
porque o texto bíblico registrou momentos de um ser humano real. E nós, como 
humanos que somos, mesmo não tendo acesso à mente do João Batista, 
conseguiríamos imaginar diversas coisas que podem ter passado ali dentro: Ele 
está preso. As coisas não tinham saído como ele esperava. Está demorando esse 
Messias a resolver tudo. A alegria eterna ainda não chegou. Ainda há tristeza e 
gemido! (Is 35.10) “Será que errei? Será que imaginei coisas.” Pode ser isso. Pode 
ser, também, que ele tenha se deprimido profundamente na prisão e na iminência 
de sua morte; e sabemos bem que a mente pode não funcionar muito bem quando 
anda por esses caminhos de sombras. 

O fato é: João Batista é gente, e é gente que tem dúvida, mesmo em meio a 
uma vida de fé. E a pergunta é: O que Jesus faz com isso? 

Jesus responde mansamente. Jesus mostra o que precisa mostrar para 
acalmar o coração de João Batista, apontando para as Escrituras (Isaías 61), que 
o profeta rústico conhecia bem. Ele manda os discípulos de João contarem a ele 
a resposta. Quando eles vão embora, Jesus vai falar de João pelas costas. E o que 
fala desse João que hesitou? Ele tece um elogio. É o maior dentre todos os 
nascidos de mulher. É maior que Moisés! É maior que Abraão! Não tem herói da 
fé maior que ele. 

A atitude de Jesus deve iluminar também nosso entendimento sobre o que 
fazer diante de dúvidas que passeiam pelas mentes de gente da Igreja hoje. Jesus 
não empurra para longe o hesitante. Jesus não tem rancor por uma dúvida tão 
infeliz. Jesus acolhe e comunica a verdade. 

A mensagem para hoje é simples e pode, sim, ser comunicada com poucas 
palavras: A dúvida é um problema. A dúvida incomoda. A dúvida pode ofender 
outras pessoas. Mas o amor de Jesus Cristo por cada um é maior que as dúvidas 
que possam aparecer. Por isso, ele vem ao mundo e vai para a cruz. Não por uma 
leve vontade de te ajudar. É por um amor eterno decidido a te salvar e perdoar. 
Se nós temos dúvidas, ele não tem. 

Família de fé, se alguém tem dúvida, então, o melhor conselho é imitar o 
João Batista em dúvida: Vá a Cristo. Não se afaste dele. Ele quer alimentar sua fé. 
E não quer te desprezar. E a Igreja tem a missão de agir como Cristo nisso 
também. 

No fim da caminhada, mesmo tendo tido tantos momentos vergonhosos 
de dúvidas na vida terrena, poderemos escutar: No Reino dos Céus, você é maior 
que o grande João Batista. Bem-aventurado! Bem-aventurada! Porque Jesus não 
foi motivo de tropeço para você, mas salvação e vida. 

Que Cristo habite ricamente em seu coração, e que seus pensamentos 
sejam guardados por ele, hoje e sempre. Amém. 
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ASSIM COMO MARIA: REFLEXÃO SOBRE O NASCIMENTO DE UM 
ÚNICO QUE MUDA INCONTÁVEIS 
João 1.1-18 
 

             

“Feliz Natal!” Mas o que é um feliz Natal? Ter comida à vontade e bebida é 
possível em outros dias, vários outros dias. Ter a família reunida também. Um 
Natal feliz, um Natal bem vivido é aquele em que conhecemos a Cristo, refletimos 
sobre Cristo. E isso é mais que conhecer uma história. É conhecer o que ele faz 
por nós. 

Mas, claro, no Natal, geralmente, imaginamos que faz falta a narrativa do 
nascimento de Jesus em Belém. “Com Maria hoje eu quero / aguardar milagre 
vero / Entra no meu coração / Faze nele habitação”. Há uma singeleza nisso: 
Rememorar a cena do bebê na manjedoura e trazer essa realidade do nascimento 
para minha experiência interior. João, por outro lado, tem uma perspectiva um 
pouco diferente. Ele não nos leva para a simples cena do presépio, mas para o 
mistério de antes do tempo, que marca com a expressão “no princípio”, a mesma 
de Gênesis 1.1. João quer falar de antes de tudo, porque quer deixar muito claro 
que aquele menino que nasceu e cresceu, foi morto e sepultado, para ressuscitar 
em seguida não era gente comum simplesmente. 

O nome de Jesus aparece só no final desse trecho que lemos hoje (1.17), 
mas o texto todo nos encaminha para que, quando lermos esse nome, já tenhamos 
entendido que ele é muito maior do que se podia imaginar. Essa pessoa simples 
que pisou no mundo foi responsável por este mesmo mundo ter sido criado. O 
bebê indefeso que se manteve forte mamando nos seios de uma jovem bem-
aventurada da região simples e montanhosa da Galileia era o responsável, bem 
antes de ser bebê, pela criação daquelas montanhas, de todas as montanhas, e 
também da própria biologia que possibilita a amamentação. 

O evangelista parece gritar para a gente entender: “É Deus! É Deus que 
entrou no mundo! Eu sei que é absurdo, mas é isso!” E nós escutamos. E João 
quer contar mais: Ele venceu! Não se desanimem. Sim, em outro trecho o “eu 
venci o mundo” (João 16.33) ecoará da boca do próprio Jesus. Aqui, é o narrador 
que garante “a luz brilha na escuridão, e a escuridão não prevalece contra ela” 
(João 1.5). Não foi derrota a crucificação de Jesus pelos nossos pecados. 

Estamos falando de crucificação no Natal? No “Natal” de João, tudo já vem 
antecipado ou assinalado, pelo menos. Aquele Cristo vencedor do Apocalipse (Ap 
19.11ss), que vem como cavaleiro, com o manto encharcado de sangue, é louvado 
aqui com essa afirmação da vitória da luz. Nesse “Natal” de João, está o Gênesis 
e está o Apocalipse, está o alpha e o ômega, está tudo que vemos e o que não 
vemos, tudo convergindo num só ponto. 

Tem algo de tão grandioso nessa introdução de João, tão diferente daquilo 
que vemos e conhecemos, que pode parecer assustador e muito distante de nós. 
Mas não nos enganemos: o Natal é sobre nós, como eu disse no início. Para deixar 



mais claro, preciso enfatizar um versículo: “A Palavra se fez carne e habitou (fez 
sua tenda) entre nós, cheio de graça e de verdade” (1.14). 

Deus se encarnou por amar gente de carne e osso. Isso precisa ficar bem 
claro, porque tem vez que nós queremos fazer um movimento contrário ao de 
Deus, quando pensamos que servir a Deus é nos separarmos da vida na carne, do 
cotidiano humano, como se a vida linda e agradável para Deus fosse somente 
aquela parte da vida que vivemos na igreja, no culto. Mas Deus diz outra coisa: 
Ele não se encarna no Templo, mas no meio do povo, para viver com o povo e 
amar o povo no seu dia a dia, falando coisa do dia a dia em seu ensino, inclusive. 

Deus é Deus da segunda-feira, da terça, da quarta... O que isso tem de 
consequência prática é que não tem como se pensar que a religião pode ficar 
encaixotada como uma área da vida. Cristo é para ser vivido na integralidade de 
nosso tempo, na integralidade de nossas ações. A encarnação do Filho diz isso 
para nós. E é uma notícia de grande alegria! Você não está sozinho e vem 
encontrar Deus aqui no fim de semana ou no momento de oração somente. Você 
vive em Cristo. 

Por isso, no Natal, lembro que o calendário litúrgico (Advento, Natal, 
Tempo da Igreja, Quaresma...) não é só o que importa para Deus. Ele se importa 
com o seu calendário civil também: o dia do seu passeio, da sua viagem, da 
confraternização; o dia da cirurgia, do nascimento de um filho ou neta, do 
divórcio e da reconciliação; o dia do vencimento do boleto, da mesa farta ou da 
falta de pão. Alguém pensa que Deus é grande demais para se importar com essas 
pequenezas? É um mistério, mas Ele se fez pequeno (em Cristo) justamente por 
se importar, para cuidar de perto dos seus pequeninos. Deus se aproximou. 

Assim entendido, o Natal não é mera lembrança ou uma época com ares 
diferentes, um tempo repleto de afeto. O Natal é, isso sim, o anúncio da presença 
da Verdade viva, que entra em nossa vida e faz tudo novo. 

Faz tudo novo mesmo! Por isso, com Maria, hoje, eu também quero estar 
ciente de uma notícia espantosa não só sobre Deus, mas também sobre ela e sobre 
nós. Você já deve ter ouvido dizer que, quando nasce o primeiro filho de um casal, 
nasce também, de certa forma, um pai e uma mãe. Esses dois que formavam a 
família sozinhos são mudados de repente. Acontece isso no Natal. O nascimento 
de Jesus fez com que essa simples moça judia, que aparentemente não 
representava nada para o mundo da época, pudesse ser chamada de mãe de Deus. 
Por incrível que pareça, ela entrou para a família do Criador, não por um esforço 
próprio, mas pelo movimento do próprio Deus. Nós, quando recebemos a Cristo, 
porque ele veio ao mundo, somos feitos filhos de Deus. Por incrível que pareça, 
também entramos para a família do Criador. Fomos gerados de novo. Não por 
esforço próprio, mas pelo movimento do próprio Deus. O Natal é sobre isso! 

E, agora, o Pai continua perto de sua amada família, dizendo no dia de 
Natal, na sexta-feira da Paixão, na Páscoa, nos domingos todos e em qualquer dia 
comum, de calmaria ou agitação: Filho, filha, lembre-se de quem você é! Deus 
Filho se fez carne para que você, de carne e osso, pudesse ser da família eterna, 
para que pudesse ser o que é! Seja. Só seja. 

Amém. 
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Segundo Domingo após Epifania – 2020 
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O NOME QUE NOS FAZ CRER (NA SANTA IGREJA) MESMO COM 
MUITAS DECEPÇÕES 
1 Coríntios 1.1-9 
 

                
  Você já se decepcionou com a Igreja? Já conheceu alguém que já se 
decepcionou? 

Tem uma parte da história da Reforma que não costuma ser muito 
considerada. Na verdade, são muitos detalhes que ficam esquecidos, mas um me 
veio à mente para esta mensagem. Lutero, quando já maduro e com a Reforma 
bem desenvolvida, olha para a realidade à sua volta e parece não encontrar 
exatamente o que ele previa anos antes. Em alguns textos desse período, por 
exemplo, no Comentário à Epístola de Paulo aos Gálatas, fica bem explícito o 
descontentamento do reformador. Ele pensava que a pregação do Evangelho feita 
de forma clara e enfática traria muitas mudanças positivas. Na prática, percebia 
certo desleixo das pessoas. E reclama. 

Nosso assunto não é Lutero ou Reforma, mas eu queria mencionar isso 
para observar que a decepção com a Igreja não é algo novo, de nosso tempo. Mas 
também não é algo novo lá no século XVI. A comunidade cristã em Corinto, no 
século I d.C., já tinha ingredientes suficientes para deixar o apóstolo Paulo 
profundamente decepcionado: eles tinham divisões (sobre as quais escutaremos 
no próximo fim de semana); imoralidade sexual (com caso emblemático bizarro); 
transformaram a Santa Ceia em comilança desordenada. Era sério o negócio. Mas 
Paulo não desiste. Vai escrever para eles e começa com esse trecho que nós lemos 
hoje. 

Ele, o remetente, se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. E o 
destinatário é “a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo 
Jesus, chamados santos”. Santos, Paulo? Santos, e não estão sozinhos, mas com 
todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar. 
Santos! Muitos santos! 

Mas você deve ter percebido que, nesse trechinho inicial, apareceram já 
três vezes o nome Jesus Cristo. E esse nome, que é invocado pelos tais santos, 
continua aparecendo insistentemente até o final do trecho lido hoje. 

Então, compensa lermos com isso em vista e enfatizarmos que esses santos 
são santificados em Cristo Jesus. Convém enfatizar que é gente que invoca o 
nome de Cristo Jesus. E tudo fica mais claro no versículo 4. Paulo dá graças a 
Deus pela gente dessa igreja cheia de problemas, porque a graça lhes foi dada por 
meio de Jesus Cristo. Novamente o nome e, agora, o termo chave – graça, a graça 
dada por meio de Jesus – que explica o motivo de pecadores serem chamados 
santos. Pela graça! 

Mas o dono do nome pelo qual importa que sejamos salvos (Atos 4.12), 
Jesus Cristo, não sai de cena com uma doação da graça simplesmente e esse título 
de santos dado de presente. Ele enriquece essa comunidade com conhecimento e 
palavra. E ele é aguardado por essa comunidade. E, diz o apóstolo, que essas 



pessoas serão mantidas firmes pelo próprio Deus até o fim, e, naquele dia de 
Jesus Cristo, serão irrepreensíveis. 

Agora, são santos, mas ainda repreensíveis. Naquele dia, serão santos e 
irrepreensíveis. Por que termina bem assim essa história? Por que gente tão 
bagunçada vai ficar bem no fim das contas? Por que eles são muitíssimo fiéis? Na 
verdade, Paulo enfatiza no versículo 9 não uma fidelidade deles, mas a de Deus: 
“Fiel é Deus, que os chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo”. Fiel é 
Ele. E essa comunhão que ele proporcionou possibilitou com tudo que já 
aconteceu, tudo que já mudou, e possibilita tudo que está para ser concluído 
também. 

A comunhão com Jesus é a realidade que faz existir a Santa Igreja, a 
comunhão dos santos. E, também, é nessa comunhão com Jesus – como apóstolo 
de Jesus, lembrando o início da carta, como servo de Jesus, como seguidores e 
seguidoras de Jesus – que uma pessoa pode olhar para o mundo e crer na 
existência da “Santa Igreja”. De fora dessa condição, dessa comunhão, é 
impossível. Você olharia para uma instituição e poderia até ver uma bela 
logomarca, congressos invejáveis, cursos de capacitação e bons retiros. Mas, 
olhando mais de perto, levantando alguns tapetes, encontraria incontáveis 
motivos para decepções. Não é à toa que, no Credo Apostólico, não afirmamos 
que vemos a Santa Igreja, mas que cremos nela. É algo do âmbito da fé e possível 
somente numa perspectiva de fé, na comunhão com Jesus. 

Essa comunhão, nós a temos pelo amor de Deus, que nos conduz por seus 
meios – Palavra e Sacramentos. Nós a temos por misericórdia e milagre 
garantidos na cruz. E é nas mãos milagrosas de Jesus que encontramos condições 
para caminharmos em meio às decepções e às contradições - sabendo que cada 
um de nós, com a própria imperfeição, contribui um pouco que seja para os 
problemas existirem - mas tendo esperança e vivendo o amor de Deus em meio a 
erros. 

Agora, uma última observação, breve, mas necessária: isso tudo não deve 
servir como uma autorização para a Igreja ser desleixada com seu procedimento. 
Saber que a santidade vem de Cristo e que a condição de irrepreensíveis está no 
horizonte da expectativa somente não deveria jamais nos fazer acomodados hoje. 
Há um caminho a ser percorrido com seriedade, com a Palavra e o conhecimento 
que nos foram dados em Cristo Jesus. Por isso, a carta aos Coríntios tem muito 
texto pela frente, com orientações preciosíssimas, escritas para serem lidas pelos 
cristãos de Corinto e por todos nós com atenção. A Santa Igreja ouve a Palavra 
com atenção, temor e amor, e a quer praticar imediatamente. 

Sob o nome de Jesus Cristo, nós seguiremos, com seriedade, devoção, 
autocrítica e, sobretudo, em comunhão com Cristo, que nos faz Santa Igreja - 
muitos santos; todos pecadores; sempre sabendo bem: “Onde abundou o pecado, 
superabundou a graça de Deus” (Rm 5.20). 

Amém. 
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A IGREJA, AS INÚTEIS BUSCAS PESSOAIS E O ESCONDERIJO EM 
CRISTO (À MESA) 
1 Coríntios 1.10-18 

                                                       
  

É bom fazer parte de um grupo. A gente gosta de fazer uma linha definindo 
gente que tem certas coisas em comum com a gente. Claro, essa linha tem que 
deixar alguns de fora. Por exemplo, eu gosto de tomar café sem açúcar. Aí, eu 
pergunto se mais alguém gosta muito de café sem açúcar. Sempre tem alguém. 
Então, nós nos sentimos unidos por isso em comum. E podemos olhar para os de 
fora do nosso grupo como gente menos sofisticada, com menos bom gosto (o que 
não deixa de ser verdade). Gera-se uma sensação de pertencimento. Eu, que sou 
um ser cheio de incerteza, ancoro minha identidade em um grupo, em um traço 
específico a ser mostrado para os outros. 

Isso acontece de forma mais clara quando o assunto é pensamento. Na 
Grécia Antiga, ao longo dos séculos, foram se formando correntes de pensamento, 
geralmente associadas a uma ou mais personalidades importantes. Assim, na 
virada das eras, já tínhamos os que se diziam platônicos, os aristotélicos, os 
epicureus, os estóicos (que olhavam para gente como Zenão e Cleantes), os 
estranhos pitagóricos... E podiam admirar pessoas específicas (Platão, 
Aristóteles, Epicuro...) como referências e vê-las como superiores às pessoas 
referenciais dos outros. Claro que o embate entre esses grupos podia gerar atrito. 
Mas é o atrito mesmo que dava emoção para a coisa. “Eu sigo Platão. E Platão é 
melhor que Aristóteles”. 

 (De forma muito menos intensa e consistente, nos últimos anos, vimos 
algo semelhante nos adeptos de um ou outro pensador brasileiro: Pondé, Cortella, 
Karnal, Clóvis de Barros.) 

O problema é que o pessoal da Igreja em Corinto parece ter resolvido que 
era normal reproduzir um pouco disso na Comunidade. Então, uns foram se 
declarando do grupo de Pedro, outros do de Paulo, outros do de Apolo e, no fim 
das contas, até uns disseram ser do grupo de Cristo. E, de repente, tínhamos essas 
“escolas de pensamento” dentro de uma mesma Igreja. 

Problema? Parece que muitos não perceberam, mas, sim, era problema. E 
foi o pessoal da Cloé (sobre quem não sabemos nada!) que parece ter visto que 
isso não estava bem e resolveu tomar a atitude correta: solicitaram a ajuda de 
Paulo. 

Agora, o pessoal da Cloé não podia ter também dito que era do grupo de 
Cristo? Afinal, tem algo de errado em alguém dizer ali em Corinto que é do grupo 
de Cristo, enquanto os outros dizem que são de Pedro, Paulo ou Apolo? 

A resposta do apóstolo resolve indiretamente esse dilema. O ponto é que o 
esquema está todo errado. A divisão está errada. E colocar Cristo nesse esquema 
errado, assim, não resolve. O pessoal que via essas divisões como erradas poderia 
dizer “somos de Cristo”, mas não como se fossem de mais um grupo a ser 



escolhido. Era preciso contar para os coríntios que todos eram de Cristo e o que 
isso tinha de superior ao que eles vinham fazendo. 

Eles podiam diferenciar Pedro, Paulo, Apolo e Cristo pela forma de ensino 
e vida (como faziam os gregos com os filósofos). Sim. Podiam. De fato, Pedro e 
Paulo, que conhecemos um pouco, não ensinam da mesma forma. Há diferenças 
na maneira de comunicar a mensagem do Evangelho. Apolo devia ter ainda 
outras características. Mas Cristo, meus queridos, não é simplesmente um que 
ensina o Evangelho. Portanto, como diz Paulo, ninguém foi batizado sem ser no 
nome de Cristo. Ninguém, a não ser Cristo, morreu por eles. Uma coisa é o vaso 
que traz o tesouro. Outra coisa é o tesouro e quem o fez estar ali. 

Cristo padeceu e morreu para tornar o perdão uma realidade. Os outros 
são somente meios de fazer a mensagem do perdão chegar. Uns pregam a 
doutrina de que Deus dá a justificação por graça mediante a fé. Felizmente, vários 
pastores fazem isso muito bem, mas de formas diferentes, com ilustrações 
diferentes. Agora, Cristo não anuncia essa doutrina da justificação por graça 
mediante a fé simplesmente, ele constrói a realidade que torna essa doutrina 
verdadeira. O que ele faz é maior que qualquer doutrina. 

Está claro, então, que Cristo está acima desse jogo de personalidades. E 
está claro que o que ele faz e é torna esse jogo desnecessário e insignificante, 
porque tem algo muito mais importante a oferecer. E o que ele oferece a nós, seres 
carentes de definição de identidade, ansiosos por um grupinho em que possamos 
nos inserir? 

Eu escolhi a música Rocha Eterna para cantarmos antes da mensagem 
justamente pensando nessa pergunta (e, coincidentemente, ela se relaciona com 
o Salmo do dia também). Os primeiros versos dizem “Rocha eterna, meu Senhor, 
és refúgio protetor”. No texto original, que é de um religioso da Igreja da 
Inglaterra do século XVIII, fica mais forte isso: “Rock of Ages, cleft for me, let me 
hide myself in Thee”, literalmente, “Rocha Eterna, fenda para mim, deixa eu 
esconder a mim mesmo em ti!”. 

Nesse pedido para se esconder em Cristo está a solução. Nesse pedido, está 
a aniquilação de todas as nossas inquietações pessoais no sentido de sermos 
referência, pessoas notáveis, ou de escolhermos pessoas notáveis e cultivarmos 
nessa adesão a elas nossa existência. Como eu disse, essa vinculação a uma pessoa 
e a um grupo em torno dela parece bom e prazeroso até, mas, no fundo, gera 
desgaste e é correr atrás do vento. Perdemos tempo querendo ver valor elevado 
no outro, torcendo para não sermos desiludidos. Isso sabendo que todos esses 
vasos de barro são meros humanos e, portanto, falhos. E, mesmo que não falhem 
tanto ou grosseiramente, não suprem nossa necessidade de identidade. São 
meros humanos como nós. 

Então, pedimos a Cristo para ser nosso esconderijo de toda essa canseira e 
confusão. E ele nos acolhe. Os versos que seguem no hino Rocha Eterna se 
referem à água e ao sangue que jorram do lado de Cristo na cruz. Remetem, assim, 
ao Batismo e à Santa Ceia. E, aí, eu me lembro: Quem na Ceia recebe a Cristo, 
nessa comunhão íntima e verdadeira pelo recebimento de seu corpo e sangue, não 
carece, não precisa mostrar que é isso ou aquilo. Está escondido. Está seguro além 
de toda ilusão de segurança. Está unido a Cristo como Igreja e não se prende a 
um outro ser errante. Não é estranho que, na mesma primeira carta aos Coríntios, 
Paulo trata longamente da Santa Ceia, enfatizando a unidade da Igreja. Aqui, 
nesse trecho inicial, ele diz que não deve haver divisão entre eles como em escolas 



de pensamento diferente. Adiante, mostrará a necessidade dessa unidade na 
Santa Ceia. Todos, à Mesa de Cristo, encontram seu esconderijo e encontram-se 
como a Igreja, uma só Igreja. 

O jovem que, em certos momentos, não sabe bem o que é e o que quer na 
vida pode encontrar na Ceia o descanso de sua inquietação. A pessoa de meia 
idade tomada pelo turbilhão de tarefas e responsabilidades, que não dá tempo 
nem para pensar, pode, na Ceia, em comunhão com Cristo, saber que é mais do 
que aquilo que faz na correria. Quem já tem muitos anos de vida, olha para trás e 
não sabe se fez as melhores escolhas, pode, na Ceia, saber que sua vida é mais do 
que simplesmente os caminhos que percorreu. Quem acha que não tem lugar no 
mundo pode receber em si, na Mesa do Senhor, aquele por meio de quem o 
mundo todo foi criado. Descobrimos, assim, que, nele, somos mais do que sempre 
sonhamos ser. Porque ele nos dá uma nova forma de existir no mundo e para além 
do mundo. 

De vez em quando, você precisa ver em alguém ou em um grupo o que você 
é? Precisa de algo para sentir que tem uma identidade? O que você é? Escute bem: 
“Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que 
se fizeram coisas novas!” (2 Coríntios 5.17). 

Amém. 
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INDIFERENTE PARA HEDONISTAS IRREFLETIDOS, UM DELÍRIO 
PARA INTELECTUAIS ILUMINADOS E UM ABSURDO PARA 
MORALISTAS FERRENHOS – FALAMOS DO CRISTO CRUCIFICADO 
QUE CAMINHA ENTRE NÓS 
1 Coríntios 1.18-31 
 
  

            [Nas semanas anteriores, vimos, primeiro, como a Carta aos Coríntios 
começa com uma visão positiva da Igreja apesar das decepções; positiva somente 
porque o olhar é feito em comunhão com Jesus Cristo. No domingo seguinte, 
vimos o problema das divisões na Igreja em Corinto por causa de preferências por 
pessoas específicas, por ensinadores específicos (Paulo, Pedro, Apolo...). Então, 
entendemos que Cristo é maior que qualquer ensinador, e que ele faz esse jogo de 
preferências desnecessário e insignificante. Hoje, nós fechamos a leitura do 
Capítulo 1 da Carta vendo Paulo dar um passo mais radical: Ele mostra que a 
própria noção de sabedoria é completamente alterada com Cristo. Mas, 
comecemos nosso percurso com calma. Chegaremos ao ponto principal em 
seguida.] 

“A Palavra de Deus não é mais ouvida. Ninguém mais quer saber de Deus 
hoje em dia.” Essa reclamação não é rara entre cristãos sinceros. Há uma verdade 
nisso. Mas é preciso ter bem claro que o problema não é somente nosso tempo, 
como se, no passado, fosse algo natural dar ouvidos à palavra de Deus. 

Esse texto bonito e forte de Paulo sobre a pregação no seu tempo deixa 
claro que a Palavra de Deus nunca foi naturalmente bem recebida. Os judeus 
pedem sinais. Os gregos procuram sabedoria. É claro que, ao dizer, “gregos”, 
Paulo não se refere aos nascidos na Grécia, mas a todo o povo envolvido na 
cultura greco-romana. Ele está falando de todo mundo que habitava por ali, 
judeus e os demais. 

E ele reconhece que não oferece a esses judeus que pedem sinais e gregos 
que buscam por sabedoria exatamente ou suficientemente o que eles querem 
tanto. Não tem a iniciativa de elencar sinais à exaustão ou demonstrar sabedoria 
bem articulada e razoável em cada ponto. Ele diz claramente que a mensagem 
que traz não fecha com as expectativas do pensamento humano: anunciamos a 
Cristo crucificado. Esse é um escândalo para judeus e uma loucura para gregos. 

Eu quero ressaltar dois detalhes que podem não ser bem notados numa 
leitura ligeira. Leiamos o versículo 24: “Mas, para os que foram chamados, tanto 
judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.” 
Primeiro, observe que, para os eleitos, esse mesmo Cristo crucificado já não é 
escândalo ou loucura, mas poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, note bem, 
esses eleitos, diz o texto, são tanto judeus quanto gregos (v. 24). Isso é 
importantíssimo, porque mostra que não é uma gente completamente diferente. 
Eles são do mesmo tipo de gente que via essa mensagem como escândalo ou 
loucura. Judeus e gregos. Assim também hoje, nós, os que cremos, somos gente 
como o resto da população, envolvidos pelos mesmos dilemas e, em nós mesmos, 
temos tanta força de incredulidade quanto os demais. Isso lembra o discurso de 



Efésios 2, que enfatiza que somos salvos pela graça, mediante a fé, e destaca que 
até essa fé é algo que não vem de nós mesmos, mas que é recebida como presente 
de Deus. Ou seja, o motivo de sermos salvos vem de fora de nós. E, se não viesse, 
estaríamos como os demais, porque somos, como os demais, judeus e gregos. 

Agora, sobre a mensagem, quero observar que pregar a Cristo crucificado 
não é ficar eternamente num sermão de sexta-feira da paixão. Não é anunciar a 
Cristo na cruz. Sendo claro, “Cristo crucificado” não é o mesmo que 
“Cristo na cruz”. Anunciar a Cristo crucificado é anunciar aquele que passou 
pela crucificação. Isso fica claro se você lê o relato de Mateus sobre as mulheres 
que vão procurar o corpo de Jesus na tumba. O anjo aparece e diz: “Sei que vocês 
estão procurando Jesus, o crucificado” (Mt 28.5). A mesma forma verbal. Mas o 
anjo certamente não diz que estão procurando um homem ainda preso a uma 
cruz. O “crucificado” é alguém que morreu dessa forma. O crucificado, no caso do 
texto de 1 Coríntios, é o crucificado que vive para todo sempre. É o que, 
voluntariamente e por incompreensível amor, foi crucificado por nossos pecados. 
É aquele que tem as marcas desse amor em seu corpo e que caminha conosco 
ainda hoje. Não é uma cena antiga. Não é um último suspiro. É poder de Deus e 
sabedoria de Deus conosco, por amor. 

Por isso, anunciar a Cristo crucificado não é falar de um assunto, de um 
gesto no passado, nem falar de uma história somente. 

Agora, olhamos para nosso mundo. De fato, pode parecer também hoje 
desanimador falar desse Cristo vivo e crucificado, crucificado e vivo. Uns – que 
eu chamo de hedonistas irrefletidos - simplesmente não querem saber de nada 
que envolva escutar, refletir – seja assunto religioso, filosófico, político. Querem 
só viver a vida buscando prazeres e emoções a todo custo. Outros – os intelectuais 
iluminados - se entendem como sábios demais para qualquer coisa com cheiro de 
religião. A mente contemporânea e bem informada, segundo muitos, é a mente 
de um ateu e cético. Ainda há outros, que gostam de religião, mas que, em seu 
moralismo ferrenho, só querem saber de restrições e punições para todos os 
erros. O amor que vai para a cruz pagar pelos erros sórdidos dos outros é 
escandaloso demais para eles e precisa ser contornado, esquecido ou, no mínimo, 
diminuído, domesticado. 

Estamos aqui, sim, pregando a Cristo crucificado, o Cordeiro que esteve 
morto, mas está vivo, e pagou com sangue pelos nossos pecados. Quando digo 
“estamos aqui, pregando”, não me refiro a aqui, no púlpito ou no templo somente. 
Quando você ensina seus filhos a orar, anuncia o Cristo crucificado. Quando um 
amigo em sofrimento é consolado por suas palavras, e você o faz lembrar do amor 
de Cristo, Cristo crucificado é anunciado. Quando você vem para a igreja como 
fez hoje, anuncia com seu gesto que Cristo crucificado é importante, que o sucesso 
econômico não é tudo que importa, nem o lazer somente. E em todas essas 
situações, Cristo crucificado não é assunto, discurso somente, é Deus vivo e 
presente, que caminha com a Igreja e a conhece bem. É Cristo vivo no quarto dos 
filhos, na conversa com o amigo, na sua vinda para a Comunidade. 

Sei bem que, em alguns momentos, podemos ainda ter aquela 
preocupação: “Esse meu testemunho vai ter efeito num mundo surdo para a 
Palavra de Deus? Não vai continuar sendo ouvido como absurdo, escândalo, 
loucura ou bobagem?” Eu gostaria, então, de compartilhar umas palavras que 
sempre acompanharam minha reflexão e prece cada vez que caminhava para este 
púlpito ao longo do último ano: “ubi et quando visum est Deo”, “onde e quando a 



Deus aprouver”. Essa expressão está na Confissão de Augsburgo justamente para 
dizer que o efeito da pregação do Evangelho depende da ação do Espírito Santo, 
e não de quem o anuncia. Então, viva com o Cristo crucificado e ressurreto. 
Tenha-o como dádiva de Deus, que te perdoa e acolhe, e como exemplo, que te 
ensina a amar radicalmente. Seja sua vida um testemunho vivo. E descanse. Deixe 
a questão dos efeitos com Deus. 

Uma nota final: O Cristianismo viveu mudanças desde o tempo de Paulo. 
Houve até um tempo em que os sábios deste mundo estavam ligados à fé cristã 
no Ocidente. As universidades na Europa nasceram na Igreja, por assim dizer. Os 
tempos mudaram muito, claro. Temos gente do conhecimento na Igreja ainda? 
Sim. Até nos orgulhamos um pouco de alguns nomes. Mas não são tantos, 
proporcionalmente. E não é neles que temos que nos orgulhar. Devemos, isso 
sim, nos gloriar em Cristo, porque é Ele que tem as cicatrizes da crucificação em 
nosso favor; cicatrizes que contam que ele nos ama eternamente e que faz de nós 
verdadeiramente bem-aventurados. 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 


