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VER
NOSSA REALIDADE DESAFIADA PELO EVANGELHO DO
REINANDO DE DEUS EM CRISTO
Até o início deste ano de 2020 o mundo parecia caminhar freneticamente dentro dos padrões
sociais, políticos e econômicos traçados pelos economistas e impostos pelo deus mercado
através de uma mídia que colocava a aquisição do lucro exarcebado e, não a dignidade
humana, como a principal razão de existirmos.
Esse tipo de comportamento trouxe muitas consequências danosas à vida na terra,entre elas,
os processos de exploração, industrialização e contaminação do planeta. Essas violações
implicam em mudanças climáticas, catástrofes naturais e crimes ambientais que, vêm
ceifando prematuramente, muitas vidas, cujos nomes e rostos são destituídos de sua
humanidade e aparecem na mídia como dados estatísticos, como sacrifícios oferecidos no
altar do mercado para salvar a economia capitalista.
De repente, o mundo começou ouvir notícias de um vírus que causa infecção respiratória, é
de alto nível de contágio e para o qual ainda não foi desenvolvido nenhum remédio ou vacina.
Trata-se do novo agente do coronavírus que foi descoberto em 31/12/2019 após alguns casos
registrados na cidade de Wuhan na China. A doença provocada pelo COVID-19 tem
transformado radicalmente as formas de ser e estar nesse mundo, levando ao
questionamento da centralidade do sistema econômico em detrimento da vida humana.
Os números atuais nos dão notícias de uma pandemia que atinge indistintamente pessoas no
mundo todo, não apenas as que contraem o vírus, mas sobretudo, as pessoas cujas vidas são
ceifadas e as famílias que sofrem as perdas de seus entes queridos.

ATÉ HOJE, 31/03/2020 SEGUNDO OS DADOS DA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS,
OS CASOS REGISTRADOS NO BRASIL ONDE A CURVA
DE CONTÁGIO AINDA ESTÁ NO INÍCIO, JÁ SÃO DA ORDEM
DE 5.717 CASOS CONFIRMADO E
201 ÓBITOS. NO MUNDO SÃO 693.224 CASOS
CONFIRMADOS E 33.106 ÓBITOS.
FONTE: OMS
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VER
NOSSA REALIDADE DESAFIADA PELO EVANGELHO DO
REINANDO DE DEUS EM CRISTO
Diante desses números, e como objetivo reduzir as mortes, principalmente das pessoas mais
idosas e dos grupos de riscos que contemplam pessoas em situação de rua, as que prestam
serviços essenciais como os profissionais de saúde, limpeza pública, segurança pública,
alimentação e imprensa entre outros, a OMS recomendou o sistema de quarentena e
isolamento social.
Esta recomendação foi aceita e implementada em vários países como Itália, Portugal, Brasil,
Uruguai e Estados Unidos. Neste momento, muitas pessoas estão recolhidas em suas casas.
Foram obrigadas a parar e repensar seus hábitos, crenças e valores.
É fato que precisamos de uma economia para viver, mas começamos a perceber que as leis
do mercado não são tão poderosas quanto pareciam. Em um trimestre o vírus fez as bolsas
despencarem, o comercio fechar e colocou em xeque a teoria do estado mínimo.
O isolamento social trouxe inúmeras consequências para a vida das pessoas alterando suas
rotinas e aumentando a apreensão diante de tantas incertezas. Segundo a ONG Tamo juntas,
que trabalha diretamente com mulheres em situação de violência doméstica, neste momento
em que a OMS recomenda o isolamento social como medida para garantir a nossa saúde e a
de toda sociedade, existem mulheres que podem não se sentirem seguras em suas casas por
estarem confinadas no mesmo espaço que o autor das violências praticadas contra elas.
Vários países têm registrado o aumento da incidência de casos de violência doméstica e no
Brasil, recordista nesse sentido, não deve ser diferente.
Outro dado relevante é que, embora o uso das novas tecnologias de informação e
comunicação estejam ajudando as pessoas a se comunicarem e manterem-se ativas neste
momento de confinamento, essa não é uma realidade acessível a todas as pessoas.

A população em situação de rua não tem para onde ir, muito menos acesso a itens básicos
como água, sabão e álcool gel que ajudam na prevenção do contágio do COVID 19. As
pessoas Idosas não estão habituadas ao mundo digital e, por tanto, seu isolamento social
acaba acentuando o estado de tristeza em decorrência da solidão.
Para uma parcela significativa da população brasileira ainda falta o básico da alimentação
diária, quanto mais o acesso a rede mundial de computadores – Internet. Isso nos mostra que
embora todas as pessoas estejam suscetíveis ao vírus ele as afeta de diferentes modos.
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Mas, se por um lado, a pandemia provocou dor, tristeza e o distanciamento físico, do outro,
aqueceu a experiência da fé possibilitando a compreensão de que, diante da do medo e da
dor, ficam apenas o que é essencial, a fé, o amor e a esperança. A fé que professamos no
Deus de Amor e Graça nos impele a refletir sobre essa situação, rogar por misericórdia e nos
disponibilizarmos voluntariamente para sermos agentes de transformação deste cenário de
dor em esperança.

VER
NOSSA REALIDADE DESAFIADA PELO EVANGELHO DO
REINANDO DE DEUS EM CRISTO
O convite que o evangelho de Jesus nos faz é o de colocar nosso amor em movimento e
exercer nossa diaconia como missão de Deus entre todas as pessoas, é termos compaixão
mútua.
Esta realidade pode nos levar ao desânimo, ao desespero e a processos depressivos, em
diferentes níveis. Mas é importante poder acessar dados confiáveis e que orientações seguras
também sejam das autoridades competentes ou das lideranças religiosas, universo no qual
quem lê este documento está inserido.
Estamos vivendo uma situação há muito tempo não vivida. E é um fenômeno global. Todos
estamos no mesmo barco. Mas é sempre bom lembrar que barcos são grandes e nem todo
mundo está no mesmo lugar nele. As pessoas no barco são afetadas diferentemente.
Algumas estão nas suítes e a maioria nos porões.
Por isso é fundamental tomar esse tempo de reclusão forçada, para quem tem
esse privilégio, para:

ALIMENTAR A ESPIRITUALIDADE
2. ENCONTRAR-SE PARA PODER VERDADEIRAMENTE
ENCONTRAR OUTRAS PESSOAS, MESMO QUE NÃO
FISICAMENTE NESTE MOMENTO
3. DESENVOLVER CRIATIVIDADE PARA PODER PASSAR POR
ESSA CRISE EM BOA SAÚDE FÍSICA E MENTAL
4. APRENDER NOVAS HABILIDADES, COMO O USO DAS
5. TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA NOS
APROXIMARMOS E EXERCITARMOS NOSSA
6. SOLIDARIEDADE E CHAMADO EVANGÉLICO PELA VIDA
PLENA
1.

COMO “O AMOR PERFEITO LANÇA FORA TODO O MEDO”
(1JO 4:18) É TEMPO DE CULTIVAR ESPAÇOS, PALAVRAS,
TEOLOGIAS E INTERPRETAÇÕES DA
REALIDADE E DA BÍBLIA QUE AFASTEM O MEDO,
PRODUZAM UMA NOVA MANEIRA DE EXERCER
A CARIDADE E A SOLIDARIEDADE, ALIMENTEM ESPERANÇA
E EDIFIQUE RESILIÊNCIA.
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Nestes tempos do COVID-19, um vírus que não vai embora e vamos ter
que aprender a conviver com ele, convidamos a você a refletir com a
gente um texto do Evangelho de Mateus.

JULGAR
COMO A REALLIDADE QUE ENVOLVIA O EVANGELHO DA
COMUNIDADE DE MATEUS NOS DESAFIA HOJE?

1. Qual é a vida que se apresenta na narrativa da
comunidade de Mateus ?
O Evangelho segundo a comunidade de Mateus foi uma memória preservada por pessoas
refugiadas e sobreviventes de uma tragédia. No ano 70 depois de Cristo o Templo de
Jerusalém foi completa, e definitivamente, destruído. Por isso a comunidade resgata o
lamento de Jesus sobre a cidade:

“Jerusalém, Jerusalém! Você mata os profetas e
apedreja os que lhe são enviados! Quantas vezes eu quis reunir os seus
filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês
não quiseram! Eis que a casa de vocês ficará deserta

(MT 23.37-38).
Estas pessoas se refugiam na Síria e ali, tendo como base o Evangelho segundo a
comunidade de Marcos que é citado largamente, incluem novas memórias que denunciam a
violência das pessoas mais poderosas e a hipocrisia das lideranças religiosas que levam o
povo ao sofrimento e à morte.
Estas pessoas organizam o resgate da memória mostrando que o projeto do Reinado de Deus
em Jesus, embora trazendo perseguição – como antes aconteceu com a proclamação
profética – cumpria as profecias do passado e trazia a proposta de novas relações humanas
de inclusão e justiça (como vemos nas Bem-aventuranças, Mt 5.1-12).
Após apresentar as origens de Jesus em uma família perseguida e refugiada no Egito (Mt 12), o Evangelho mostra o ponto de partida de Jesus na Galileia e os princípios ético-políticos
do Reinado (3-7).
Nos capítulos 8.1 até 11.1 (cf. Mosconi, Luís. Evangelho segundo Mateus. Palavra na
Vida/CEBI. Nº 29/30, 1990), se apresenta a prática destes princípios intercalando curas e
exigências para as pessoas chamadas a serem agentes do projeto do Reinado de Deus.
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A uma forte alusão à perseguição (8.18-22; 10.1-11.1), à necessidade de vencer o medo
(8.23-6) e à prática da inclusão de pessoas discriminadas e estigmatizadas pela sociedade:
cobradores de impostos, pecadores em geral (9.9-13), mulheres (9.19-26), e pessoas
excluídas por suas doenças (9.27-38).

JULGAR
2. O que o texto nos diz sobre
evangelização,missão, discipulado e cura?
O texto de Mateus 9.35-10.8(9-23) figura em nosso lecionário litúrgico no dia 14 de junho, 2º
Domingo depois de Pentecostes. Para nosso estudo vamos nos concentrar em 9.35-38 e
relacionar esta mensagem com outras referências bíblicas, enfrentando esta tragédia
humanitária que é a pandemia do COVID19. Vejamos os detalhes:
35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas,
pregando o Evangelho do Reino e curando (qerapeu,w therapeuo) toda
enfermidade e doença.
36. Vendo o povo, sentiu compaixão dele, porque estava cansado e
abatido, como ovelhas sem pastor.
37. Então disse aos seus discípulos: “A colheita é grande, mas os
trabalhadores são poucos.
38. Pedi, pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua
colheita.”:
Os versículos 35 a 38 deste capítulo fecham um bloco maior que se dedica a exemplificar
como o Reino se estabelece aqui e agora, para que a vontade de Deus seja feita na terra,
como no céu (Mt 6.10c). E qual é a vontade de Deus?:
Filipenses 1.9-11 9
E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em
pleno conhecimento e toda a percepção, 10 para aprovardes as coisas
excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o Dia de Cristo, 11 cheios
do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor
de Deus.
Miquéias 6.8 8
Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o SENHOR pede de
ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente
com o teu Deus.
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Lucas 4.16-19
16 Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga,
segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
17 Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o
lugar onde estava escrito: 18 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo
que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar
libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em
liberdade os oprimidos, 19 e apregoar o ano aceitável do Senhor.:
2 Timóteo 2.22 22 Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a
justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o
Senhor.
1 Timóteo 2.1-4 1 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de
súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os
homens, 2 em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de
autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e
respeito. 3 Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, 4 o qual
deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade.
Tiago 1.27 27 A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai,
é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo
guardar-se livre da corrupção do mundo

Os versículos 35 a 38 deste capítulo fecham um bloco maior que se dedica a exemplificar
como o Reino se estabelece aqui e agora, para que a vontade de Deus seja feita na terra,
como no céu (Mt 6.10c). E qual é a vontade de Deus?:

Filipenses 1.9-11 9
E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em
pleno conhecimento e toda a percepção, 10 para aprovardes as coisas
excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o Dia de Cristo, 11 cheios
do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor
de Deus.
Miquéias 6.8 8
Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o SENHOR pede de
ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente
com o teu Deus.
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Aqui alguns textos que podem ajudar a responder à pergunta sobre qual é a vontade de Deus.
Certamente há muitos outros lugares na Bíblia e na nossa tradição eclesial e espiritual onde
podemos encontrar mais respostas. Algo em comum a todas elas é que nós estamos
envolvidas/os na realização da vontade de Deus.
E é porque somos co-laboradoras/es (trabalhamos/laboramos juntas/os) com Deus, porque
somos “preciosos aos seus olhos” (Jr 31.3; Os 11:1-9), porque somos parte de Deus (Gn 2.7),
sua imagem e semelhança (Gn 1.26).:

Por isso

A força que hoje faz brotar a
vida
Habita em nós pela sua graça
É ele quem nos convida pra trabalhar
O amor repartir e as forças juntar
(Momento Novo, Ernesto Barros
Cardoso)

E Jesus então caminhava por todos os lados (casas e sinagogas) para:
A - Ensinar, isto é ler e interpretar as Sagradas Escrituras na perspectiva da Misericórdia e
Justiça do Reino de Deus,
B - Pregar as boas novas do Reino (5 Marcas da Missão da Comunhão Anglicana) que
consiste essencialmente em “evangelizar os pobres; proclamar libertação aos cativos e
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano
aceitável do Senhor” (Lucas 4:18-19), correspondendo a primeira marca (Proclamar as boas
novas do reinado de Deus) da qual se derivam as outras 4:
O ENSINAR, BATIZAR E NUTRIR OS NOVOS CRENTES
O RESPONDER ÀS NECESSIDADES HUMANAS COM AMOR
O PROCURAR A TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS INJUSTAS DA
SOCIEDADE, DESAFIAR TODA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA, E BUSCAR A PAZ E A
RECONCILIAÇÃO
O LUTAR PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO, SUSTENTAR E
RENOVAR A VIDA DA TERRA.
C- Curar/sanar, fazer terapia (nossa vocação fundamental) com as pessoas, isto é dar e
revelar sinais de que o Reino é para fazer o mundo melhor e mais feliz.” (a partir de Marcelo
Barros. Conversando com Mateus. Goiás, Ed Rede, São Leopoldo, CEBI, São Paulo, Paulus,
1999. P. 61).
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A história contada aqui está centrada na compaixão. Algo que precisamos ter mais em nosso
país e em todo o mundo, onde há tanta desigualdade, preconceito, ódio. É interessante notar
que antes, no começo de sua caminhada, Jesus chama para perto de si as pessoas, forma
um grupo e espera que elas/es aprendam com ele para poder replicar e seguir os seus
passos. Agora esse pequeno trecho prepara o capítulo seguinte quando Jesus envia as
pessoas suas discípulas para o mundo, o centro não é ele, mas as multidões e sua casa
comum. E o centro do discipulado é “sentir compaixão” que move entranhas e faz sair do lugar
em direção a... A realidade das pessoas é a origem da compaixão de Jesus, é como se Deus
se expressasse nessa realidade de sofrimento e dureza para mover algo dentro da gente e
fazer algo acontecer a partir desse movimento. Ter compaixão (amar) é isso: através da
gente, na gente, sair da gente. Em tempos de necessidade de distanciamento físico como
lidamos com essa compaixão que em se move em nós? É preciso descobrir formas de
exercer a caridade e a solidariedade mesmo que não fisicamente presentes.
E o movimento de Jesus, o nosso movimento, é porque a realidade é dura para muitas
pessoas, mais dura para umas do que para outras, em nível individual, mas também porque
há uma dimensão política que precisa ser corrigida. As ovelhas estão sem pastor, sem direção
apropriada que cuida delas e se preocupa e que as faz sua prioridade. Essa dimensão política
da falta (em relação ao bem comum) provoca a compaixão e, portanto, provoca
movimento.
O nosso trecho termina com uma oração. “Orai sem cessar” já nos aconselhava Paulo em
sua primeira carta aos Tessalonicenses 5.17. A oração é esse momento de encontro amoroso
onde a gente se escuta mutuamente e faz de tudo para atender o que se pede ou curtir o
silêncio que aconchega e acalma. A oração de Jesus aqui é para que o Pai envie
trabalhadores para a messe. O Reino de Deus é um trabalho coletivo. Todas nós temos que
colaborar para que aconteça. Deus ama tanto o mundo que deseja mais gente para fazê-lo
mais parecido com o Reino dos Céus: que seja na terra como já é no céu.
Confiamos em Deus e pedimos sua intervenção. Isso acontece através das nossas palavras e
ações. A comunidade é o sacramento fundamental da presença (da Glória) de Deus entre
nós. Nós somos o Corpo de Cristo (1Cor 12 e Rom 12).
Nós somos (ou deveríamos ser) a parábola do Reino aqui e agora. Nosso corpo é o lugar da
revelação de Deus e fonte de bençãos e transformação (1Cor 6.19-20).
Nós somos (ou deveríamos ser) a parábola do Reino aqui e agora. Nosso corpo é o lugar da
revelação de Deus e fonte de bençãos e transformação (1Cor 6.19-20). Escutar a Deus é
fazer algo de concreto, interna e externamente. Temos escutado muito que a fé não imuniza.
E é bem verdade. Temos que fazer nossa parte para garantir vida plena e saudável. Nosso
estilo de vida importa. O que falamos importa. Em tempos de tantas mentiras e enganações, é
nosso dever de gente cristã e compassiva compartilhar palavras de verdade e de sanação
(terapia), informações confiáveis e enfrentar firmemente a mentira, enfrentar os espíritos
malignos que estão tentando nos dominar.
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AGIR
3. encontrar caminhos para realizar a vontade
divina na nossa realidade
Para realizar a vontade de Deus temos que perguntar qual é essa vontade. Deus em Cristo se
revela como divindade encarnada, por isso sua vontade está diretamente ligada ao que
acontece em nossa realidade, na nossa história, neste caso na pandemia do COVID19.
Como afirmou Paulo Freire: “A existência humana é, porque se fez perguntando, à raiz
da transformação do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do
ato de perguntar” (Freire, Paulo e Faundez, Antonio. Por uma pedagogia da pergunta.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; p.27).
Quais são as perguntas que emergem do VER e do JULGAR? Aqui vamos propor algumas,
mas podem ser propostas outras...
A - Como podemos transformar este tempo de reclusão forçada para questionar a
desigualdade social e econômica, e todas as formas de discriminação e exclusão, que
fazem que umas pessoas sejam “privilegiadas” em relação a outras, considerando as 5
Marcas da Missão? Listemos três ações concretas:

Como podemos, direta ou indiretamente, dar as medidas de reclusão e de cuidado,
pessoal e coletivo, um sentido terapêutico em relação a nós, as pessoas mais próximas a nós,
a sociedade como um todo e a nosso planeta como Casa Comum? Listemos três ações
concretas:
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CELEBRAR
4. a espiritualidade como força vital na vivência
do Evangelho.
Cântico de romaria. Das profundezas clamo a ti, SENHOR.Escuta,

Senhor, a minha voz; estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas.
(Sl130.1-2).
Mas, mesmo que muita gente possa estar com sua luz enfraquecida, “...Até quando,
SENHOR? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto?” (Sl
13.1). E, se perguntando, “Como, porém, haveríamos de entoar o canto do SENHOR em terra
estranha?” (Sl 137.4), somos lembradas sempre em nossas orações e liturgias que “O Senhor
está aqui” e a Ruah (seu Espírito defensor e consolador) nos acompanha pois “ainda que eu
ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu
bordão e o teu cajado me consolam” (Sl23.4).

BÊNÇÃO

– BOAS PALAVRAS – BOAS ENERGIAS

D:Nas noites de deserto...
T:Caminhes à nossa frente, Senhor.
D: Nas tempestades da vida...
T:Sê nossa proteção,
D: Nas incertezas da alma...
T:Sê nossa esperança
D:Nas alegrias e nas vitórias
T: Seja a ti nosso louvor!
D: A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam em ti para
sempre.
T:Amém
(Bento,Inês F. In: VV.AA. CultoArte, Celebrando a Vida,
Quaresma&Páscoa. Rio de
Janeiro, Vozes: 2001. p. 36)
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