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 O discípulo fica impressionado com a arquitetura em Jerusalém. Não é difícil 

entender. Vindo de um grotão lá na Galileia, ele viaja para ao centro do (seu) mundo e se 

depara com as grandes construções de Herodes. É de entusiasmar mesmo. Não foi só esse 

discípulo que reagiu assim. Aquelas construções monumentais, incluindo a reforma e 

expansão do Templo, o único lugar em que os judeus deveriam oferecer sacrifícios, 

funcionavam como promotoras de uma das atividades que mais movimentavam a 

economia de Jerusalém: a peregrinação religiosa. 

Quando viajamos e vemos edificações famosas de perto pela primeira vez, nós 

também ficamos impressionados (exceto em alguns casos, que decepcionam, claro). E, 

como nós, o discípulo expressa sua admiração. Nós postamos fotos com comentários 

vibrantes. Ele exclamou: “Que pedras! Que edificações!”. E ele comenta isso com o líder 

do grupo, com o Mestre Jesus. Mas Jesus não está no mesmo entusiasmo. Ele vê as coisas 

por uma perspectiva diferente. Então, responde: “Não ficará pedra sobre pedra!” 

Depois de uma breve caminhada, o grupo se encontra no monte das oliveiras. De 

lá, olhando para a cidade, veem o mesmo Templo em que haviam estado há pouco. Alguns 

dos discípulos ainda estão intrigados. Sabem que Jesus tinha falado de uma destruição do 

Templo, e querem mais informação, querem saber quando e como. A resposta é longa. 

Vai além do trecho que lemos hoje. Jesus começa a expor fatos que antecederiam e 

permeariam a destruição do Templo em 70 d.C. pelo general Tito, que haveria de se tornar 

imperador posteriormente. Mas a resposta vai além, além do fim do Templo para chegar 

ao fim dos tempos. 

Vamos nos dando conta - e os discípulos também – de que Jesus valoriza aquelas 

pedras de modo diferente justamente por conhecer a realidade de modo diferente, mais 

amplo, mais completo. 

Não é que as pedras, umas sobre as outras em sólidas construções, não tenham 

nenhum valor. Não é que não tenham utilidade. Acontece somente que, vistas a partir de 

uma história que vai além da história humana simplesmente, elas têm um valor bem mais 

limitado. 
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Quando nos voltamos para o texto de Hebreus também lido hoje, vemos já uma 

parte da realidade antes oculta bem exposta ao povo de Deus. Não há mais sacrifícios 

periódicos no Templo, mas um só sacrifício, o de Cristo na cruz do calvário, concede 

perdão suficiente para todo pecador. Então, cada pessoa cristã é convidada a viver uma 

relação de proximidade com Deus, não mais aproximando-se de um Templo feito por 

mãos humanas, mas espiritualmente, como se entrasse mesmo no mais santo lugar. Há 

um novo caminho disponibilizado por Jesus Cristo. Há uma nova situação. 

A radicalidade dessa nova situação já faz com que aquele Templo de pedra sobre 

pedra perca parte do encanto que tinha. Não vamos até lá para nos encontrarmos com 

Deus, mas nos encontramos com Deus sem qualquer deslocamento ou custo (de nossa 

parte). 

E os últimos três versículos do trecho nos dão parâmetros importantes para uma 

vida nessa realidade providenciada por Deus através de Jesus.  

Nós insistimos na confissão da esperança! Isto é, nós não nos orientamos 

meramente pelas circunstâncias do presente, mas ouvimos a Palavra daquele que 

prometeu, e confiamos nela e na realidade diferente que ela anuncia (v. 23). 

Nós não desconsideramos a importância de nossa ação no mundo presente por 

causa da esperança que temos. Essa esperança não é uma espera em inércia. Por isso, nós 

nos estimulamos à prática do bem, às boas obras. Portanto, enquanto esperamos 

confiadamente, nós cantamos, nós evangelizamos, nós fazemos bem nosso trabalho 

durante a semana, nós procuramos o bem das pessoas que encontramos a cada dia e 

auxiliamos os necessitados neste tempo que Deus nos tem dado (v. 24). 

E nós nos reunimos como Igreja hoje, sem perdermos de vista que estamos 

caminhando rumo ao grande Dia do Senhor. E é justamente o foco que temos no Senhor 

da Igreja que nos torna unidos e “reuníveis” (v. 25). Essa reunião se concretiza de diversas 

formas, em diversos momentos. De modo especial, acontece na Santa Ceia. Temos 

comunhão com Cristo por seu corpo e sangue; e, como Corpo de Cristo, com os irmãos e 

irmãs na fé. E fazemos isso com o Dia do Senhor em vista, porque nas próprias palavras 

da instituição apontamos para esse evento ao dizermos: “até que venha”. 

Agora, consideremos nosso contexto. Já não há Templo em Jerusalém, isto é, a 

questão já nem é essa de se comparar ou rever o valor daquelas pedras específicas. Já 

vivemos com clareza a gratuidade do perdão e do acesso a Deus no nosso dia a dia, de 

segunda a segunda, onde quer que estejamos. Podemos, ainda, aprender algo mais com 
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esses textos? Algo mais para hoje? Eu entendo que sim. E espero conseguir demonstrar 

isso minimamente no pouco que resta deste discurso. 

Podemos aprender a considerar nossa realidade presente e visível a partir da 

perspectiva ensinada por Cristo. Nós não sabemos realmente tudo que ele sabia, mas, a 

partir do que ele disse, sabemos bastante, o suficiente para ver diferente. Podemos usar 

as edificações sem ver nelas um valor além do que elas têm. E isso pode valer não só para 

construções físicas, materiais, mas também para todas as formas de pensamento e ação 

humanas. Vale para posicionamentos políticos, inclusive. Nós temos ideias, temos 

entendimentos e os mobilizamos conforme nossa compreensão a respeito daquilo que é 

melhor para as pessoas em geral. E isso é bom. É o que se faz com essas pedras. Nós as 

usamos enquanto estamos vivos por aqui. Mas, por vezes, divergimos uns dos outros, 

inclusive de irmãos na fé em Cristo. E, já que estamos falando em pedras, podemos 

reconhecer que somos até mesmo tentados a jogar pedras uns contra os outros. Então, 

torna-se especialmente importante considerar as coisas pela perspectiva correta. Se vemos 

o mundo limitado à história presente, ao que Paulo chama de presente século, nossas 

concepções podem parecer ter um valor além do que realmente têm. Podemos chegar ao 

ponto de perder de vista a comunhão que temos com as outras pessoas. 

Por outro lado, se olhamos a história presente, a vida como está diante de nós, a 

partir da perspectiva de Cristo, tendo em mente que tudo se encaminha para a Sua volta, 

para um tempo de plena e definitiva reconciliação da criação com o Criador, entendemos 

que as essas construções humanas, úteis de momento, não são o que há de mais valioso e 

importante. Percebemos que a comunhão que temos com Cristo e com os irmãos e irmãs 

na fé como Corpo de Cristo tem valor eterno, não passageiro, condicionado às nossas 

circunstâncias. Assim, mesmo discordando e defendendo nossas perspectivas atuais, o 

que é parte da vida cidadã, nós não encontramos nisso um caminho de desavença em 

nossa vida como Igreja cristã. Em Cristo, escreve Paulo, já não há homem ou mulher, 

grego ou judeu, escravo ou livre (Gl 3.28). Em Cristo, já não há gente de partido tal ou 

de partido tal. Em Cristo, há pecadores justificados. Gente que caminha e tropeça. Acerta 

e erra. Mas, sempre, mesmo assim, gente que é perdoada e que, pela obra de Jesus na 

cruz, tem comunhão real com o Senhor do Universo. 

Como querida família de Deus, somos convidados à mesa do Senhor mais uma 

vez. Mais uma vez, vivenciamos a comunhão, a reconciliação, o perdão - tudo o que 

Cristo nos dá. E podemos dizer sobre nós mesmos e sobre nossos irmãos em Cristo, aquilo 

que diz o apóstolo Paulo:  “Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os 
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anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, 

nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, 

que está em Cristo Jesus, nosso Senhor!” (Romanos 8.38-39). 

Amém. 


