
1 
 

44º ENCONTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA 
2018-07-25 

 
Mt 20,20-28 
 

1 – Curioso é este denso diálogo entre a Mãe dos Filhos de Zebedeu, 

estes, e Jesus. Indiretamente também os outros dez apóstolos se incluem. 

É uma conversa carregada de equívocos. Mas também, e eventualmente 

por isso mesmo, muito reveladora do caráter dos seus intervenientes, e da 

natureza da relação que os unia e aproximava. 

 

2 – Dum lado teríamos a família Zebedeu. A esposa e os filhos. Esta 

maneira como são designados, quase sempre no NT, “filhos de Zebedeu” 

indicia que o pai teria um estatuto de alguma importância lá na aldeia em 

que viviam. Depois tinha funcionários ao seu serviço. Uma família com 

alguma notoriedade lá na terra. 

 

3 – Foram dos primeiros a ser chamados pelo mestre com Pedro e André. 

Para além disso gozavam de uma especial relação com Pedro. Os três 

foram chamados a participar de modo especial em alguns acontecimentos 

de particular importância na vida do mestre. A ressurreição da filha de 

Jairo, a Transfiguração, e a dura oração  no Jardim das oliveiras. Um 

privilégio! 

Talvez por isso e pelo que isso significava na sua relação com Jesus, são 

sempre os primeiros na apresentação da lista dos Apóstolos 

Também a sua mãe aparece em particular relação o Nazareno. Está no 

Calvário, e também no encontro do sepulcro vazio. Dois momentos de 

singular importância, o da morte e o da ressurreição 

 



2 
 

4 – Podíamos dizê-los os mais íntimos de Jesus, naquela pequena 

comunidade que foram convidados a constituir.  

 

5 – Por outro lado temos Jesus. Um pregador ambulante. Um grande 

comunicador. Um sábio e um profeta. Encantava e conquistava. 

Conquistava para si e para a sua menagem. Arrebatava. Pela maneira 

como falava e pela maneira como vivia a relação com as gentes do tempo. 

 

6 – Conquistou estes homens. Por ele deixaram tudo. Terra, vizinhos, 

amigos e família. Emprego. Tudo.  

Levando-os atrás dele fez nascer no seu coração as maiores esperanças, os 

sonhos mais lindos. 

 

7 – Um tempo novo se adivinhava. Uma nova ordem. Tempos de justiça, 

de verdade, de paz, de felicidade. 

 

8 – É nesta paixão, é nesta ilusão, digamos assim, que se explica o pedido 

da mãe, ou o pedido deles por intermédio da mãe. 

Querem figurar no novo reino que parece adivinhar-se. Querem estar 

junto dele, na governação. Querem um lugar de relevo. 

 

9 – Não sabem porém o que estão a pedir. Jesus acabava de, pela terceira 

vez, anunciar a sua paixão, e mais uma vez, eles não perceberam. Jesus 

fala da cruz. E eles pensam na glória, nas grandezas e nas honras. 

 

10 – E o mestre abre-lhes o caminho da inteligência do mistério que lhes 

anuncia. Pergunta se estão dispostos a beber o cálice que ele está para 
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beber. Esse cálice diante do qual Jesus será o primeiro a perturbar-se a 

pedir ao pai que se faça a sua divina vontade, não a sua. 

 

11 – E eles respondem: “estamos. Estamos dispostos a beber esse cálice”. 

Mais uma vez, não sabem aquilo a que se comprometem Mas atiram-se 

para a frente. A paixão pelo mestre é muita. É muito grande. Confiam 

nele. Arriscam. O amor é cego. Ele não engana. 

É a loucura duma dedicação até ao fim. 

 

12- E Jesus não os reprova em nada. Nem por quererem ficar a seu lado 

no reino que vem inaugurar. Nem por se comprometerem sem saber a 

quê. Mas previne-os de uma coisa: vão beber do cálice, mas não pensem 

que isso dá direito ao que pretendem. Não, isso será só dom, graça do Pai. 

 

13 – Jesus começa a explicação do seu mistério, seguro naquela loucura 

que revelam, naquela loucura de amor por ele. 

É o início daquilo que lhes há-de ser explicado mais tarde pela luz do 

Espírito que lhes enviará. 

A participação no novo reino não será pela força, pelo poder, pela 

importância, mas pelo dom de si. Pelo serviço, pelo amor. Uma visão que 

os situará nas antípodas daquilo que pensa o mundo. Uma reviravolta 

total. Também na sua maneira de ver as coisas. 

A vida que acolhemos como um dom de Deus, é, ela mesma, dom. Quer 

dizer só acontece quando se dá. O homem vive na medida em que é capaz 

de morrer. O homem é serviço. É presença ao outro. Vive quem é capaz de 

sair de si, das suas coisas. De se esquecer de si próprio. Por amor do outro 

por quem se dá, se entrega, por quem morre. E é na felicidade que faz 
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nascer no irmão que sente e vive a alegria de ser. É a experiência incoativa 

do mistério Pascal e Jesus. 

 

14 – É um caminho paradoxal. É um caminho que se não entende. É um 

caminho que parece não fazer sentido. Parece. Mas faz. Foi o caminho do 

próprio Jesus. Ele mostrou-o e viveu-o. Foi a cruz que o levou à glória. Foi 

na Cruz que ressuscitou. 

 

15 – Dum e doutro lado, neste diálogo, temos homens. Homens 

apaixonados. Homens destemidos. Capazes de aventura. Que procuram 

com decisão o melhor para as suas vidas. Homens que confiam naquele 

que os conquistou. 

É neste contexto que vão “entender” a Palavra do mestre. 

 

16 – E temos Jesus. Esse Jesus que parece não ser capaz de se fazer 

entender. Três vezes lhe anuncia a sua paixão, e três vezes sem resultado. 

Mas não desanima. Insiste no cumprimento daquela que entende ser a 

sua missão anunciar o amor e misericórdia do Pai. É na verdade da siua 

humanidade que se apoia para lhes anunciar o paradoxo do reino que 

anuncia e inaugura. Reina quem ama. Reina quem se dá. Reina quem 

morre. É um reino de sacerdotes. 

 

17 – É pela sua humanidade que Jesus nos faz chegar à sua divindade. Será 

e é pela verdade da sua humanidade que os homens com a ajuda e a luz 

de Espírito se encontrarão na sua verdade de si mesmos, a caminho da 

verdade de Deus de quem são imagem e semelhança 
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18 – E é na verdade e na fidelidade à sua humanidade que terão o 

contexto autêntico, a força de atração, do anúncio de Jesus, a que todos 

são convidados 

Apetecia concluir com a palavra do Papa Paulo aqui em Fátima no 

cinquentenário das aparições. HOMENS SEDE HOMENS. 

 

 


