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C O N V E R T A M O - N O S  E  C R E I A M O S                              
( C F .  M C  1 , 1 5 ) −  

A  P A L A V R A ,  C A M I N H O  D E  I N T E R I O R I D A D E  

PARA ADENTRAR-NOS... 
 
Fizestes-nos, Senhor, para Vós,  
e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em Vós (conf. 1, 1, 1).  
 

Essa afirmação de nosso Pai Santo Agostinho, bastante célebre e repetida de 
geração em geração, pode resumir bem o fundamento para a interioridade cristã, 
estabelecido desde a época dos grandes Padres até os nossos dias. Em tal visão, a 
interioridade expressa o desejo do bonum supremo que habita no homem, e é 
entendida como um movimento do coração em direção ao infinito, ao eterno, ao 
absoluto. 

Na mesma linha, no início do século passado, Miguel de Unamuno respondia, 
com estas palavras, a um jovem que lhe escrevera a pedir conselhos:  

Dizes-me em tua carta que, se até agora teu lema foi: Adiante!, a partir de agora será: Para 
o alto! Deixa isso de adiante e atrás, de para o alto e para baixo; deixa de brincar de 
progressismos e ranços; deixa-o aos progressistas e aos retrógrados, aos ascendentes e aos 
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descendentes, que se movem tão somente no espaço exterior, e procura o outro, o de teu 
âmbito interior, o de tua alma. Luta por introduzir nela o universo inteiro, que é a melhor 
maneira de derramar-te nele (…). Em vez de dizeres: Adiante!, ou Para o alto!, dize: Para 
dentro! Reconcentra-te para irradiar. Deixa-te encher para que transbordes depois, 
conservando o manancial. Recolhe-te em ti mesmo para melhor dar-te aos demais, todo 
inteiro e indiviso. “Dou quanto tenho”, diz o generoso. “Dou quanto sou”, diz o herói. “Dou-
me a mim mesmo”, diz o santo; dize tu com ele ao dar-te: “Dou comigo o universo inteiro”. 
Para isso, tens de fazer-te universo, procurando dentro de ti. Para dentro! 

É necessário recordar ainda aquilo que as nossas Constituições nos apresentam 
em seu número 12, do qual se depreende, em nosso ponto de vista, um caminho de 
interioridade: 

Com efeito, recoleção é um processo ativo pelo qual o homem, disgregado e desparramado 
pela ferida do pecado, e movido pela graça, entra em si mesmo, onde Deus já o está a esperar 
e, iluminado por Cristo, mestre interior, sem o qual o Espírito Santo não instrui nem ilumina 
ninguém, transcende-se a si mesmo, renova-se conforme a imagem do homem novo que é 
Cristo, e pacifica-se com a contemplação da Verdade. 

 

 
Iluminado por Cristo, mestre interior, sem o qual o Espírito Santo não instrui nem ilumina ninguém, 

transcende-se a si mesmo, renova-se conforme a imagem do homem novo que é Cristo, e pacifica-se com a 
contemplação da Verdade. 

 
Interioridade é, sem dúvida, voltar a nós mesmos, com o qual estamos a dizer, 

implicitamente, voltar a Deus. É voltar a desfrutar do sentir-nos criaturas. É ser 
criação, é voltar a respirar o sopro vital do Deus criador, que imprime Sua 
imagem trinitária (cf. Gn 1,26; 2,7). Na aceitação dessa realidade, arrisca-se nossa 
vida espiritual, nossa vida interior; na verdade, arrisca-se a vida ou a morte. 
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Aceitar o sopro de Deus (אלהים רוח) é rejeitar as aparências e o engano das 
coisas que tornam a existência por demais mundana, em detrimento de uma vida 
criativa, inteligente, de uma vida em liberdade, que é o fim com o qual nós fomos 
criados. Não somos escravos nem filhos de escravos. Somos filhos livres de um 
Pai que nos torna livres e de um irmão, Jesus, que pagou nossa condenação ao 
preço de Seu sangue, para que já não vivamos como prisioneiros (cf. 1Cor 7, 23). 

É por isso que a interioridade será encontrar-nos com o mais genuíno e original 
de cada um, e, nessa originalidade, voltaremos à própria origem de cada um, que é 
Deus. Será reconhecer donde é que nos viemos e para onde somos destinados a ir.  

“Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria” (Sl 
89[90],12): é essa a oração que o saltério atribui a Moisés, ‘homem de Deus’ (cf. 
Sl 89[90],1), fruto de sua peculiar e extraordinária experiência religiosa e, ao 
mesmo tempo, expressão do comum desejo de todo homem de adquirir uma 
sabedoria divina, como um caminho autêntico de vida. O homem, de fato, com 
suas buscas interiores, pode refletir sobre sua condição de ser histórico; mas 
somente Deus pode ensinar-lhe a atribuir o justo peso a seus dias, de modo a 
portar assim, a partir dessa iluminação, a semente de uma conduta inteligente, boa 
e fecunda1.   

O homem é caminho para Deus. Disseram-no todas as filosofias e religiões. O 
Cristianismo acrescenta: Deus é caminho para o homem. Deus abriu-Se caminho 
na história que o homem forjou, para chegar até onde ele está2. Estas páginas têm 
o objetivo de oferecer algumas luzes para o caminho.  

 
 

CONVERSÃO E INTERIORIDADE. VIDA PROFÉTICA 
 
No Antigo Testamento, a vida no Espírito acha-se intimamente associada às 

profecias. Os profetas eram pessoas movidas e motivadas pelo Espírito, mais que 
quaisquer outras. Na Bíblia, ser movido pelo Espírito e ser um profeta é 
praticamente a mesma coisa. Tanto que quando queremos identificar o Espírito 
em quem cremos, dizemos: “Creio no Espírito Santo... Ele que falou pelos 
profetas” (Credo niceno-constantinopolitano). 

Antes de Cristo, esse Espírito só era dado a umas poucas pessoas, mas, em 
Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre muitos, tornando-Se a todos 
acessível. O resultado imediato disso é que todos agora podem ser como os 

                                                
1 Cf. P. Bovati, I giorni di Dio, Milano 2013, 7. 
2 Cf. O. González de Cardedal, La entraña del cristianismo, Secretariado Trinitario, Salamanca 

2001, 323. 
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profetas, podem partilhar, de uma forma ou de outra, o Espírito dos profetas. 
Como Pedro nos diz, em Atos 2, 15-21, a profecia de Joel 3, 1-5 já é uma 
realidade:  

Nos últimos dias, diz o Senhor, ‘derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano, e vossos 
filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos’.  

“Terão visões” e “terão sonhos” são maneiras metafóricas de fazer referência à 
atividade dos profetas. 

O mais característico desses homens foi manifestar a vontade de Deus quando 
o povo começava a colocar seus próprios interesses em coisas que não eram Deus, 
nos ídolos. É por isso que, quando se nos pede vivamos uma vida religiosa 
profética, temos de entendê-la, ante tudo, como sendo uma vida afastada dos 
ídolos e cheia de Deus. Para que isso ocorra, é necessária una vida de contínua 
conversão, de contínua volta às fontes ou, melhor dizendo, à Fonte. 

O conceito de conversão, na Bíblia, é particularmente difícil de compreender, 
dadas as numerosas conotações associadas ao termo. São como elemento de 
convergência de diversos grupos religiosos da época. A dificuldade aumentou 
pelo fato de que as realidades agrupadas em tal conceito, nos escritos bíblicos, não 
podem ser reunir-se em torno de uma única ideia. O verbo shub (בׁשו) significa 
eminentemente voltar, retornar. Conecta-se à raiz que significa também 
responder e que faz da conversão um sempre renovado retorno ao Senhor. Sempre 
aparece no fundo a ideia de mudar de sentido. Tal palavra quer transmitir-nos uma 
necessidade radical, já que, para Jesus, o termo μετάνοια define o próprio ser 
cristão (cf. Mc 1, 15)3.  

É preciso entender a conversão para chegar ao mais específico da interioridade, 
que é o encontro íntimo e transformador do coração do homem por parte de Deus. 
É preciso reconciliar-nos, com nós mesmos, e com Deus. Para voltar, é preciso 
um ponto de partida. A experiência do povo de Israel e sua meta ao longo da 
história é, sem dúvida, um afastamento e uma volta ao Senhor. O shub hebraico é 
o retorno às fontes da própria vida e da vida interior; é voltar às águas que dão 
vida.  

Dois pecados cometeu meu povo: abandonou-Me a Mim, fonte de água viva, e preferiu 
cavar cisternas, cisternas defeituosas que não podem reter água (Jr 2,13). 

O afastamento é o primeiro dos atos que permitem a volta, a reconciliação e a 
interioridade. Deve-se entender primeiro a nossa dispersão para chegar então a 
nosso interior. A mudança e a confissão, o reconhecimento das próprias culpas e a 
volta ao Deus abandonado não são coisa de pouca monta, porém uma mudança no 
mais profundo do ser. Trata-se de um retorno fácil de compreender 
superficialmente, mas difícil de realizar: 

                                                
3 Cf. E. Bianchi, Lessico della vita interiore, Rizzoli 2004, 29.  
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 Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta – oráculo do 
Senhor Deus. Arrependei-vos (וובׁש), convertei-vos (ויבוהׁש) de todas as vossas transgressões, 
a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. 
Criai para vós um coração novo (לב ׁשדח) e um espírito novo (רוח חדׁשה). Por que haveis de 
morrer, ó casa de Israel? Pois Eu não sinto prazer na morte de ninguém – oráculo do Senhor 
Deus. Convertei-vos (יבוׁשה) e vivereis! (Ez 18, 30-32)  

A mensagem de todos os profetas tem a mesma estrutura. Há um chamado à 
“metánoia” − μετάνοια, ובׁש (arrependimento, conversão, transformação), como 
advertência a respeito de um juízo que virá se o povo não mudar, e uma promessa 
de salvação se o povo, realmente, mudar. O juízo futuro ou a salvação futura não 
são absolutos inevitáveis. Limitam-se por condicionais: “se não vos 
transformardes”, “se vos converterdes”. Em outras palavras, o que os profetas 
preveem são as consequências daquilo que está a suceder-se agora mesmo ou não. 
Eles preveem o futuro no presente, nas tendências atuais, nos sinais dos tempos. 

Os profetas desviarão a atenção do povo, do passado para o futuro. Em vez de 
tentarem entender o presente à luz de fatos passados (êxodo, Sinai, Davi etc.), 
pedem ao povo que entenda o presente à luz de uma futura ação de Deus. Os 
profetas orientavam-se para o futuro, observavam cautelosamente o futuro, eram 
“progressistas”. Eles queriam que o povo mudasse, planejasse sua vida, agisse, 
levando em conta o futuro. Dito acontecimento futuro ou ἔσχατον seria um 
evento qualitativamente novo. Os profetas pediam ao povo que fizesse coisas 
novas, que realizasse transformações inauditas. 

É muito interessante que notemos a frequência com que os profetas usam a 
palavra “novo” (חדׁש): um novo pacto, uma nova era, um novo coração, um novo 
espírito, um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, ou simplesmente 
que Deus faria uma coisa nova. Eles incentivavam o povo a romper com seu 
passado e a olhar em direção à novidade do futuro de Deus. 

O profeta era uma pessoa prática, e é por isso que sua interioridade, sua vida 
espiritual era uma vida de confrontação e de mudança, de romper com a mera 
exterioridade. O anúncio de uma vida nova não lhes nascia de mero compromisso 
social, de um vácuo que os impulsionava a dar-se pelos demais, em troca de um 
bem-estar espiritual.  

Uma vida no Espírito é uma vida de denúncia daquilo que está errado em nosso 
mundo, em nossa sociedade, em nossa Igreja e em nossa comunidade, de falar 
abertamente sobre o futuro para o qual caminhamos ou deveríamos estar 
caminhando, de dizer o que Deus há de sentir com relação aos acontecimentos do 
nosso tempo. Essa é, pelo menos, a direção na qual devemos caminhar, se 
quisermos ser fiéis ao Espírito dos profetas, que é o Espírito de Deus. 
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É necessário haver uma interiorização, a gratuidade de 

quem trata com Deus intimamente quando os demais não 
estão fisicamente próximos. Buscar a Deus na solidão, num 
lugar à parte, não é uma forma de individualismo, mas sim a 
possibilidade de encontrar-se com Deus como filhos, no 
segredo do coração.  

 

UM CAMINHO INTERIOR 
 
Foi-nos dito sempre que a vida consagrada era uma maneira de seguir Cristo 

‘mais de perto’, termo este que, pessoalmente, julgo desnecessário, porque 
afastamento e proximidade são medidas que, quando não se dispõe um referencial 
fixo, jamais se saberá quando se dão. Nem por isso desvalorizemos o que nos foi 
transmitido. O chamado a estar perto só se entende como viver a mesma vida de 
Cristo, o qual, por sua vez, é o chamamento comum feito a todos os batizados. Por 
essa razão, é necessário indagar o Novo Testamento e ver qual é o caminho de 
interioridade que Jesus nos propõe, caminho de perdão e de reconciliação, de 
busca e de encontro.  

Jesus pertenceu a um povo que tinha uma profunda vida espiritual, gravada a 
fogo. Um povo que orava e que sabia orar. A prática da oração de Israel, de sua 
interioridade, foi a norma que configurou a sua própria fé.  
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É de suma importância a profunda vida espiritual que o Senhor levava. Em seu 
ministério público, retirava-se com frequência, sobretudo durante a noite ou ao 
amanhecer, a lugares desertos, à parte, Ele sozinho, ao monte (cf. Mt 14, 23; Mc 
1, 35; 6, 46; Lc 5, 16; 9, 18.28); e em particular, foi sozinho, ao monte das 
Oliveiras (cf. Lc 22, 39). 

Lucas é o evangelista que mais insiste na vida interior, na vida de profunda 
oração e de encontro com o Pai, que Jesus levava, vinculando-a aos momentos 
destacados de Sua vida e de Sua missão. Podemos destacar alguns momentos 
fortes da vida espiritual do Senhor: o batismo recebido de João (cf. Lc 3, 21-22); a 
escolha dos doze (cf. Lc 6, 12-13); a transfiguração − um fato que está 
profundamente ligado à oração (cf. Lc 9, 28-29); a oração é o espaço predisposto 
para a confissão de Pedro (cf. Lc 9, 18); de Seu encontro com o Pai, nasce ainda o 
ensinamento sobre a oração, dirigido aos discípulos (cf. Lc 11, 1-4); antes da 
paixão, declarou ter orado por Pedro, para que aquele não desfalecesse (cf. Lc 22, 
32); por último, Jesus, na cruz, ora invocando o perdão aos verdugos (cf. Lc 23, 
34), e, depois, ao entregar com confiança o Seu espírito nas mãos paternas (cf. Lc 
23, 46; Sl 30[31],6)4.  

O Novo Testamento convida-nos a tomar esse ensinamento de Jesus àqueles 
primeiros discípulos para que nós, discípulos da hora presente da história, 
saibamos fazer o caminho, ou encaminhar-nos.  

É importante que se entenda que esse processo de interioridade, como tudo na 
vida do homem, é um caminho, por que se transita ao dar-se um passo de cada 
vez. Inútil será alcançar a meta num movimento só, por dois claros motivos: o 
primeiro é a impossibilidade de fazer qualquer percurso de um salto; e o segundo, 
e mais importante, é a aprendizagem que se deve fazer em cada centímetro da 
senda a percorrer.  

Por tal razão, será proposta aqui uma série de passos que ajudará a fazermos de 
nossa vida uma peregrinação contínua e que marcará o rastro para retomarmos 
sempre o caminho, já que, por motivos diversos, muitas vezes inerentes à 
peregrinação, nós nos vemos perdidos.    

 

Primeiro passo 
Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também 

perdoe os vossos pecados (Mc 11, 25). 
Essa passagem é localizada por Marcos como corolário da perícope em que os 

discípulos se surpreendem ao ver que a figueira se secara e diante da força da fé, 
que é capaz de mover montanhas. A fé era o tema importante para o evangelista. 

                                                
4 Cf. E. Bianchi, Por qué orar, cómo orar, Sal Terrae, Santander 2010, 54. 
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Ele utiliza a pequena coleção de ditos em contraste com a perícope da figueira e 
do templo, ambos relacionados com o juízo que pesa sobre Israel. No juízo de 
Deus, só pode manter-se de pé a fé que se abandona por completo em Deus. A 
comunidade tem que atualizar sempre de novo a sua fé na oração comum, cheia de 
confiança.  

É necessário, porém, que a comunidade não pense unicamente em Deus, mas 
também em Jesus, que abriu para ela essa nova relação filial com o Pai, e nos 
irmãos, contra os quais um ou outro pode vir a ter alguma coisa, com razão ou 
sem ela. Deus exige que se perdoe. Exige-o perdoando Ele próprio. A disposição à 
reconciliação é uma lei fundamental para a comunidade cristã5.   

O v. 25 tem sua forma mais clara em Mt 6, 146. Esse último lógion sublinha 
que o orante depende do perdão de Deus (cf. Eclo 28, 2). Condição prévia para 
que Deus perdoe é a disposição a reconciliar-se com os semelhantes. Com isso, 
duas coisas aparecem com clareza: por um lado, que não se pode abusar da oração 
na ira; e, por outro, a relação com Deus inclui sempre a relação com os homens. A 
vida de oração é completamente estéril quando é distorcida a relação com o 
próximo, ou com o irmão. Essa regra é de capital importância nas reuniões da 
comunidade.  

É de notar que, somente no presente trecho, Marcos fala do vosso Pai que está 
nos céus. Na oração, o discípulo tem que experimentar Deus como Pai. Uma vez 
que o evangelista favorece o predicado de Filho, pode considerar-se a 
manifestação da ideia de Pai como uma inclusão na relação filial de Jesus7.  

Ser custódios dos irmãos na fé e de todos os homens é condição essencial para 
ter acesso à comunhão trinitária. A reconciliação com o irmão e o amor que se 
estende ao inimigo, incluindo a vontade de fazer o bem a quem nos faz o mal (cf. 
Lc 6, 27): essa é a atitude que deve acompanhar o começo de todo diálogo com o 
Senhor. Esquecer esse dado empobrece nossa vida interior e nossa busca, a ponto 
de torná-las banais. Como se pretende dialogar com Deus, que nos amou quando 
éramos inimigos, e falar com Ele, a quem não vemos, se não sabemos perdoar ou 
não queremos comunicar-nos com o irmão, a quem vemos (cf. 1Jo 4, 20)? 

 
 

                                                
5 Cf. J. Gnilka, El evangelio según san Marcos. II. Mc 8,27-16,20, Sígueme, Salamanca 2001, 

160. 
6 O v. 26, que determinados manuscritos (Koiné Θ) oferecem parcialmente com variantes (D 

lat), deve ser suprimido do texto. Diz: “Se vós não perdoardes, o vosso Pai nos céus não perdoará 
as vossas transgressões”. A inclusão desse versículo explica-se pela influência do paralelo Mt 6, 
14ss. 

7 Cf. J. Gnilka, El evangelio… 159. 
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Segundo passo 
Entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto (Mt 6, 6). 

Somos chamados a viver a nossa fé em comunidade, e a expressamos na 
liturgia, na oração com toda a Igreja, orando junto com todos os nossos irmãos e 
fazendo desse encontro comum a melhor escola para o descobrimento pessoal de 
Deus.  

Isso, contudo, não basta. É necessário haver uma interiorização, a gratuidade 
de quem trata com Deus intimamente quando os demais não estão fisicamente 
próximos. Buscar a Deus na solidão, num lugar à parte, não é uma forma de 
individualismo, mas sim a possibilidade de encontrar-se com Deus como filhos, 
no segredo do coração, aceitando sobre nós mesmos aquele olhar penetrante do 
Deus que conhece, vê e fala a cada um de um modo irrepetível e único8. 

O convite de Jesus a que entremos em nosso quarto e fechemos as portas não é 
só um antídoto à hipocrisia de quem quer ser visto e admirado pelos demais (cf. 
Mt 6, 5), mas indica um modo de diálogo amoroso e íntimo com Deus, ‘cara a 
cara’ com o invisível. É a ocasião de dirigir-se a Deus com liberdade, de acolher, 
no transcurso do tempo, a Sua presença, de perceber como Se aproxima, como 
está à porta e bate (cf. Ap 3, 20). 

Nutrir-nos das coisas comuns leva a que corramos o risco de fazer disso 
experiência de pertença apenas a um grupo, uma espécie de exibição perante os 
outros. Esse encontro pessoal, ao estar hoje mais descuidado, pode acabar, no 
longo prazo, por esvaziar também a verdade do encontro comunitário9. Embora se 
dediquem muitos esforços, na pastoral, à iniciação ao encontro com Deus por 
meio da liturgia, lamentavelmente tais iniciativas não se veem bem acompanhadas 
de adequada transmissão do encontro pessoal, que deveria ser ensinado desde a 
infância. São acertadas as palavras de Martin Buber: “Se crer em Deus significa 
falar d’Ele em terceira pessoa, então não creio em Deus. Se crer n’Ele significa 
falar a Ele, então creio em Deus”10. 

 

                                                
8 “The section on prayer, vv. 5–15, rejects praying in public places with the intent to be seen by 

others and then goes on to spurn long-winded or repetitious prayer (cf. Eccles 5:2; Matthew’s ‘do 
not heap up empty phrases as the Gentiles do’ is consistent with his audience being largely Jewish 
Christians). There follows the Lord’s prayer, a model of brevity. Although Christian tradition has 
usually understood the prayer as having to do with everyday needs, much is to be said for 
interpreting it as an eschatological prayer” (J. Muddiman and J. Darton, The Gospels: The Oxford 
Bible Commentary, Oxford 2001, 42). 

9 Cf. E. Bianchi, Por qué orar… 58. 
10 Citado por P. Vermes, Buber on God and the Perfect Man, Littman Library Of Jewish 

Civilization, Londres 1988, 137. 
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Terceiro passo 
O que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado (Jo 14, 

13). 
Essa passagem situa-se no chamado último discurso de Jesus. A introdução a 

ele, Jo 13, 31-38, anunciava o tema da partida de Jesus. A parte final do discurso 
dedica-se responder aos problemas que Sua ausência acarretaria.  

Jo 14 começa com a nota de segurança que se dá aos discípulos de que eles não 
ficariam separados de Jesus, porque Ele voltaria para levá-los consigo (v. 3). O 
Pai e o próprio Jesus responderão a suas necessidades (vv. 12-13). Virá o 
Paráclito como forma da presença continuada de Jesus (v. 16-17.26). O próprio 
Jesus estará junto a eles (v. 18) e o Pai também estará (v. 23)11. 

Por causa de Sua partida, os discípulos vão exercer uma atividade que Jesus 
não vacila em identificar com a Sua própria atividade. Lendo o texto com atenção, 
percebe-se efetivamente que o fiel não fará mais as obras que Jesus fez, mas as 
que Jesus está fazendo (τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ: as obras que estou fazendo)12. 

Recolhendo nos vv. 13-14 a tradição sinótica da oração sempre escutada13, 
Jesus prolonga o anúncio anterior. A petição dos discípulos dirige-se ao Pai, 
refere-se a um todo que não é de modo algum indiferente, refere-se à obra divina 
no mundo, obra esta da qual os fiéis já são agentes.  

É fundamental assumir essa passagem para a nossa vida interior. Consiste em 
harmonizar nossa vida com a de Jesus. Uni-las. Buscar o Pai em nome de Jesus, 
por mais que desconcerte, é tê-l’O já encontrado, tendo colocado a vontade de 
Deus, que se realiza em nós e em todas as criaturas do céu e da terra, acima de 
tudo. Essa primazia de Deus foi a sede de Jesus ao longo de toda a Sua vida, foi 
Seu alimento cotidiano.  

Devemos crer que somos escutados e atendidos em nossa busca, porque tudo é 
possível para quem tem fé (cf. Mc 9, 23; 11, 24, 1Jo 5, 14-15). Por outro lado, 
quem, ao adentrar em seu coração, se mostra hesitante entre confiança e 
ceticismo, não reconhece que Deus, através de Jesus Cristo, possui o poder de 
realizar infinitamente mais do que o homem pode pedir ou pensar (cf. Ef 3, 20).  

 
 
 

                                                
11 Cf. R. E. Brown, El evangelio según san Juan, Cristiandad, Madrid 2000, 945. 
12 Cf. X. Léon-Dufour, Lectura del evangelio de Juan (Jn 13-17), III, Sígueme, Salamanca 1995, 

91. 
13 Cf. Mc 11, 22-24//Mt 21, 21ss; Mt 17, 20//Lc 17, 6; Mt 18, 19. 



LA PALAVRA, CAMINHO DE INTERIORIDADE 

11 

Quarto passo 
O publicano, porém, ficou à distância, e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu; mas 

batia no peito, dizendo: ‘Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador!’ (Lc 18, 13) 
A postura humilde do publicano é a chave de vida desse passo para um 

caminho de interioridade renovado. Em sua oração, que é de ação de graças, o 
fariseu passa em revista suas virtudes, que desfia com um ar de complacência, 
primeiro negativamente e, em seguida, de forma positiva. Ele não é como os 
demais homens: não é um ladrão, não é um injusto, não é um adúltero, não é, 
sequer, “como este cobrador” (v. 11). Ele guarda seus jejuns e paga seus dízimos, 
indo além inclusive do que estava prescrito (v. 12).  

O cobrador de impostos, pelo contrário, não se atrevia a aproximar-se nem a 
levantar os olhos para o céu. Não dá graças, mas pede misericórdia, batendo no 
peito e sussurrando um confiteor (v. 13). É aí precisamente, na confissão de seu 
pecado, que o cobrador de impostos encontra o restabelecimento de sua justiça, da 
sua condição de ‘justo’, que é exatamente o que pretendia o fariseu, com sua 
rejeição do latrocínio, do adultério, da iniquidade, e com sua observância dos 
jejuns e dos dízimos. A conduta do fariseu e sua atitude legalista acabam por ficar 
essencialmente desfocadas, por mais que, por sua condição social, ele jamais se 
tivesse comprometido com uma ocupação tão abjeta como a da coletoria de 
impostos.  

A parábola testemunha o pensamento de Jesus sobre essa busca afanosa da 
própria justiça. A autêntica retidão moral, em sua dimensão religiosa, não se 
obtém por uma autocomplacência nas próprias conquistas, nem por uma vã 
confiança nas próprias possibilidades. Nem a rejeição do proibido, nem a 
observância do prescrito — fossem as leis de Moisés ou as ridículas prescrições 
dos fariseus — dão direito a uma ‘justificação’ que só pode provir da misericórdia 
de Deus14. 

No Evangelho segundo São Lucas, o modelo de disposição interior é o do 
publicano, o pecador justificado, que se apresenta diante de Deus com aquela 
humilhação que é a única atitude que pode introduzir na humildade. Pedro é o 
primeiro discípulo perdoado, já desde o momento de sua vocação, quando, 
reconhecendo Jesus como Senhor, gritou: “Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um 
pecador!” (Lc 5, 8). 

A relação entre Deus e o homem na vida interior deve ser situada na íntima 
verdade dos protagonistas de tal encontro: o Criador e a criatura, o Pai pródigo de 
amor e o filho perdido e encontrado, o Médico e o doente, o Santo e o pecador.    

                                                
14 Cf. J. Fitzmyer, El evangelio según san Lucas (8,22-18,14), III, Cristiandad, Madrid 1986, 

856-867. 
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Quinto passo 
De novo, eu vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que 

quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três 
estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles (Mt 18, 19-20). 

Estamos naquela seção em que Mateus relaciona a correção fraterna com a 
vida de oração comunitária (18, 15-20). Ainda que o v. 19 pareça iniciar um novo 
tema, ele se acha enlaçado sintaticamente com os vv. 15-17 através da oração 
condicional introdutória (ἐὰν), e, através da oposição ‘na terra - nos céus’ (ἐπὶ 
τῆς γῆς - ἐν οὐρανοῖς), com o v.18.  

O que o texto quer enfatizar não é tanto a maior eficácia da oração em comum, 
frente à oração individual, mas sim a importância de que os que oram coincidam 
na intenção de sua oração. Duas pessoas são o número mínimo para que haja ou 
não um acordo. A escuta da oração depende, pois, do irmanar-se dos diversos 
membros da comunidade. As orações puramente egocêntricas não são escutadas15. 

O acento específico da exortação de Jesus recai no συμφωνεῖν (unir-se para 
ajudar) do v. 19, sobre a necessidade de harmonizar as vozes, de obter a harmonia 
dos corações, isto é, percorrer o caminho em direção a uma comunhão profunda 
de sentimentos, a fim de se apresentar diante de Deus em união. É significativo o 
que se afirma da primeira comunidade cristã, nascida em Pentecostes: vivia da 
união fraterna, da prática comum da oração (cf. At 2, 42), tendendo a ser ‘uma só 
alma e um só coração’ (At 4, 32). 

A espiritualidade cristã, por conseguinte, não trata apenas de unir as vozes em 
petições e ações de graças, mas de fazê-lo unindo os corações. Entrar em acordo é 
arte difícil, todavia não se pode empreender um caminho espiritual sem o 
laborioso itinerário de reconhecimento do outro, de sua alteridade, de sua 
diferença, de seus dons e de seu serviço na Igreja.  

Sem anular as diferenças e sem açambarcar vorazmente a vida interior de cada 
um, trata-se de acolher sua petição na única busca do Reino que vem. Confere-se, 
assim, unanimidade: não através do consenso, mas através da conversão dos 
próprios pensamentos nos de Cristo Jesus.  

 
 
 
 
 
 

                                                
15 Cf. U. Luz, El evangelio según san Mateo (18-25), Sígueme, Salamanca 2003. 
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Sexto passo 
Sempre, e nunca desistir (cf. Lc 18, 1-8; 21, 34-36) 

A vida interior requer perseverança, continuidade. Muitas vezes, Jesus − e, a 
seu exemplo, Paulo (cf. Rm 12, 12; Ef 6, 18; 1Ts 5, 17) − pediu que se orasse, que 
se buscasse Deus sem interrupção. Como é possível viver, trabalhar, descansar, 
dormir, encontrar-se com os demais e, ao mesmo tempo, levar profunda vida 
espiritual? 

Santo Agostinho dirá que um dos segredos será não descentrar a vida do nosso 
eixo, que é Deus. Portanto, não significará repetir continuamente fórmulas ou 
invocações, mas viver uma existência caracterizada por aquilo que os Padres 
chamavam memoria Dei, a lembrança constante de Deus. 

Se existe essa consciência da presença de Deus, então o Espírito Santo, que ora 
continuamente em nós, pode invadir-nos de tal modo com a oração, que escave 
pouco a pouco em nós uma fonte de água viva (cf. Jo 7, 38), uma torrente que não 
se detém.  
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CONCLUINDO... 

 
Mais que fazer uma conclusão que retome o que foi dito nessas páginas, 

tratarei de pôr também um fim, não um final, neste caminho: os frutos de uma 
vida de conversão. Um texto que pode ajudar-nos a fazer uma síntese seria o de 
Mt 3, 7-12: 

Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: «Raça de 
víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa 
conversão. Não penseis que basta dizer: “Abraão é nosso pai”, porque eu vos digo: até 
mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das 
árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo 
com água para a conversão, mas Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu 
nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 
Ele está com a pá na mão; ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro; mas a palha 
ele a queimará no fogo que não se apaga».  

Entre as pessoas que vem fazer-se batizar, João Batista vê ‘muitos fariseus e 
saduceus’ (v. 7). Ao contrário de mostrar-se contente, chama-lhes a atenção e os 
ameaça. Mateus acerca-nos, pela primeira vez, a ditas personagens, que pouco a 
pouco serão descritas com mais requinte de detalhes até chegarem a adquirir o 
papel de adversários de Jesus, caracterizados pelo fato de não terem crido em João 
nem em Jesus (cf. Mt 21, 32; 21, 25 e Lc 7, 29-30).  

A reação do Batista só se entende se levarmos em conta a sua qualidade de 
profeta, que lhe permitia ver aquilo que está no coração dos homens. Ele percebe 
então a insuportável dissonância entre o rito que os fariseus julgam cumprir como 
expressão da fé, e a disposição do ânimo a uma radical incredulidade. Isso recorda 
a reação dos profetas frente à imponente exibição dos santuários de Israel, 
criticando-os como uma mentira insuportável (cf. Is 1, 11-15; Jr 6, 20; Os 6, 6; 
Am 5, 17-21). 

João Batista define aquelas pessoas como ‘raça de víboras’, um qualificativo 
verdadeiramente infamante, utilizado também por Jesus (cf. Mt 12, 34; 23, 33), 
junto ao epíteto ‘hipócritas’ (cf. Mt 15, 17; 22, 18; 23, 13.14.15), em referencia às 
mesmas pessoas. Aos olhos do profeta, em vez de ter um aspecto humano, os 
fariseus têm características dos animais peçonhentos (cf. Dt 32, 33; Is 59, 5; Sl 
139 [140], 4), pertencem à raça inimiga do gênero humano (cf. Gn 3, 15; Ap 12, 
9). Essa expressão desprezível pôde ser inspirada no Sl 57 [58], 5-6, texto em que 
os juízes iníquos − incapazes de discernir e autores de um ditame que assassina os 
inocentes − são comparados às ‘serpentes venenosas’ que não se deixam encantar 
pelo flautista.  
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João Batista diria então aos fariseus que são surdos ao chamamento de uma 
autêntica justiça. Em vez de converter-se, tratam de fugir da cólera divina com 
estratégias enganosas. A mesma coisa que o Sl 57 (58), 4 diz também a respeito 
dos juízes hipócritas, a saber, que estão ‘extraviados desde o seio materno’. Isso 
explicaria por que João Batista polemiza com eles, que se orgulham da condição 
de ‘filhos de Abraão’ (Mt 3, 9). De fato, quem se considerava parte da raça eleita, 
por ser legítimo descendente dos patriarcas (cf. Jo 8, 33.39) e, portanto, filho de 
Adão e de Set, criado ‘à semelhança de Deus’ (cf. Gn 5, 1), sentia-se 
automaticamente justo, destinado à salvação, ao abrigo da cólera reservada aos 
malvados, filhos de Satanás, condenados a queimar-se como palha ao fogo (cf. Is 
5, 24; Ml 3, 19; Mt 3, 12). 

O Batista não rejeita os fariseus, não se diz, pelo menos, que ele os expulse. 
Convida-os, sim, a assumir o rito do batismo com uma consciência diversa, em 
espírito de verdade e humildade. Por isso, impulsiona os ‘hipócritas’ a fazerem 
um tríplice progresso na vida espiritual. 

Em primeiro lugar, e fundamentalmente, reconhecendo que tudo é graça. O 
fato de serem filhos de Abraão (v. 9) é um dom, conferido sem mérito algum, 
tanto que Deus pode fazer o mesmo até com as pedras, isto é, com quem não tem 
qualquer disposição espiritual.  

O segundo passo consiste em produzir ‘um fruto digno de conversão’ (v. 8). 
Com essa expressão, João Batista pede aos fariseus que cumprissem obras de 
arrependimento, gestos que expressassem verdadeiramente a conversão do 
coração. Quais? Mateus não o diz nesta passagem, mas, recordando-nos de um 
texto do Sermão da montanha, podemos pensar que se trata dos ‘frutos bons’, 
aqueles que provêm de uma árvore boa (cf. Mt 7, 17-20). Tais frutos são os frutos 
espirituais, os frutos do Espírito, ou seja: “caridade, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência” (Gl 5, 22; cf. também Ef 
5, 9-11; 2Pd 1, 5-7). 

Viver não segundo a carne (ao sabor do impulso da inveja, da discórdia, da 
violência), mas segundo o Espírito, é viver como Deus: equivale a ser realmente 
filhos de Deus. O homem pode desejá-lo, mas como receber o Espírito de Deus? 
Eis aí o terceiro passo que o Batista nos indica: aquele que marca a passagem do 
rito do batismo de água ao batismo ‘no Espírito Santo e no fogo’ (v. 11). Aquilo 
que o homem pode desejar, mas não cumprir, é um dom, pela fé n’Aquele que é o 
Cristo, cheio de poder, porque sumamente capaz de amar. Aquilo que, no 
‘deserto’, ele pode apenas esperar com esperança confiante, ‘ad-vém’, quando o 
Senhor Jesus ‘vem’ à humana miséria para torná-la lugar de Sua morada de 
santidade, para que o Espírito ‘venha’ e renove o mundo.  
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Como comunidade de filhos de Deus, temos que abrir as portas para que entre 
o ar novo do perdão, da conversão. Só então poderemos dar frutos e, por meio 
deles, nosso Pai será glorificado (cf. Mt 5, 16). 
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