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SINOPSE 

  
  
  
Esta pesquisa propõe um estudo do Evangelho produzido pela comunidade de Mateus, mais 
especificamente, o trabalho consiste em demonstrar a possibilidade de leitura desse evangelho a 
partir de implicações econômicas no seio da comunidade que o produziu.   
Entendemos o Evangelho de Mateus como um dos diversos movimentos judaicos do período 
pós-destruição do templo em 70 d.C.. Por causa desse contexto percebemos que o Evangelho de 
Mateus, debate com uma realidade de disputas religiosas desse período. É importante frisar que 
essas questões possuem vertentes e não terminam no âmbito religioso. As disputas religiosas 
conseqüentemente têm relações com todas as dimensões da vida, entre elas a econômica. 
Mateus resignifica para seu grupo a questão das posses, das riquezas, em virtude de uma 
realidade de crise econômica. E em meio a essa crise o Evangelho de Mateus, a partir de 
um trabalho redacional, dá novos significados à vida de fé da comunidade à luz das 
histórias de Jesus recebidas das fontes Marcos e Lucas. 
Este estudo justifica-se pela lacuna existente no material produzido sobre o Evangelho de 
Mateus, uma vez que o que é produzido a respeito dessas narrativas quase sempre se preocupa 
em analisar o conflito entre a comunidade de Mateus e os Fariseus somente no campo religioso 
deixando de lado as demais possibilidades, entre elas as relações econômicas.  
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ABSTRACT 

This research proposes a study of the Gospel produced by the community of Matthew, 
more specifically, the work is to demonstrate the possibility of reading this gospel from 
the economic implications within the community that produced it. 
We understand the Gospel of Matthew as one of several Jewish movements of the post-
destruction of the temple in 70 d.C. Because this  context we realize that the Gospel of 
Matthew, debate with a reality of religious disputes of that period. It is important to 
stress that these questions have no  strands and .and not finish in the religious field. The 
religious disputes consequently have relationships with all dimensions of life, including 
economic.  
Matthew gives new meaning to your group at the possessions of wealth, due to a reality 
of economic crisis. And in the midst of this crisis the Gospel of Matthew, from a work 
of writing, gives new meaning to the community life of faith in light of the stories of 
Jesus received from sources Mark and Luke. 
This study is justified by the gap in material produced on the Gospel of Matthew, since 
what is produced in respect of these narratives are almost always concerned with 
examining the conflict between the community of Matthew and the Pharisees only in 
the religious field leaving aside the other possibilities, including economic relations. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa propõe um estudo do Evangelho produzido pela comunidade de 

Mateus, mais especificamente, o trabalho consiste em demonstrar a possibilidade de 

leitura desse Evangelho a partir de implicações econômicas no seio da comunidade que 

o produziu.  O enfoque da pesquisa, portanto, não será apenas o conflito religioso 

existente na época, mas as conseqüências econômicas desse conflito, pois a diferença 

religiosa gerava disputas sociais, e assim, impactos econômicos nas comunidades 

envolvidas nessas contendas. 

Entendemos o Evangelho de Mateus como um dos diversos movimentos 

judaicos do período pós-destruição do Templo em 70 d.C. Consideramos a comunidade 

mateana como um grupo de judeu-cristãos que faziam parte de um mundo desejoso de 

identidade e configuração religiosa em virtude da destruição do Templo de Jerusalém. 

Por causa desse contexto percebemos que o Evangelho de Mateus debate com 

uma realidade de disputas religiosas desse período. E é importante frisar que essas 

questões possuem vertentes e não terminam no âmbito religioso. As disputas religiosas, 

conseqüentemente, têm relações com todas as dimensões da vida, entre elas a 

econômica. 
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No Evangelho de Mateus existem textos que retratam bem as disputas, conflitos 

e impactos em virtude da lacuna de modelo religioso existente após a destruição do 

Templo em 70 d.C. e segundo acreditamos, muitos desses textos apontam as 

conseqüências econômicas quando uma comunidade faz essa ou aquela opção religiosa 

em meio a esses conflitos, ainda mais que as riquezas estavam, muitas vezes, 

relacionadas ao poder e à violência 1.  

No primeiro capítulo apresentamos um mapeamento do Evangelho de Mateus 

baseado em uma seleção de grupos de palavras relacionados ao tema economia. A 

evidência desses grupos foi realizada a partir da escolha de diversos trechos do 

Evangelho de Mateus através dos quais tentamos demonstrar a possibilidade de ver na 

produção da comunidade mateana à influência de questões econômicas na feitura dos 

textos.  

A primeira etapa desse mapeamento foi a apresentação de uma seleção de textos 

mateanos que possuem palavras ligadas ao campo econômico-financeiro. O segundo 

passo foi a utilização de literatura secundária para sabermos o que alguns comentaristas 

do Evangelho mateano dizem a respeito das questões econômicas destacadas nos textos.  

No segundo capítulo, a partir da seleção e análise dos textos que fizemos no 

capítulo anterior, nos aprofundamos numa das perícopes do Evangelho de Mateus com a 

intenção de, com a análise exegética, adentrar mais profundamente no texto e averiguar 

de forma mais detalhada a possibilidade da leitura que propomos. Escolhemos para essa 

análise a seguinte perícope: Mt 13,44-46: a parábola do tesouro escondido no campo e 

a parábola de grande valor.  

No terceiro capítulo buscamos contextualizar o que fizemos nas etapas 

anteriores: Entender o cristianismo e o judaísmo dentro do mesmo mundo e ver o grupo 

cristão de Mateus como integrante da tradição judaica. Conhecer um pouco mais do 

contexto histórico do período estudado. Discutir o lugar de redação do Evangelho de 

Mateus e propor a Galiléia como região modelo para melhor fazer a leitura dos conflitos 

existentes entre esses grupos pertencentes ao judaísmo pós 70 d.C. E dessa forma, 

                                                 
1 SIKER, Judy Yates. Between text & sermon. Matthew 26, 47-56. In: Interpretation. 58.4. (2004). p. 386-
389. 
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analisarmos as relações com a riqueza presentes no texto mateano e, tentar compreender 

os impactos sofridos pelo grupo de Mateus em meio aos conflitos.   

Este estudo justifica-se pela lacuna existente no material produzido sobre o 

Evangelho de Mateus, uma vez que o que é produzido a respeito dessas narrativas quase 

sempre se preocupa em analisar o conflito entre a comunidade de Mateus e os fariseus 

somente no campo religioso, deixando de lado as demais possibilidades, entre elas, as 

relações econômicas. A partir do momento que a opção religiosa rege toda a vida de um 

povo e essa opção traz conseqüências para todas as demais áreas da vida, torna-se 

necessário analisar as questões sociais e econômicas que envolvem as pessoas 

participantes do conflito. 
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CAPÍTULO 1 – AS PALAVRAS DE MATEUS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

O objetivo desse capítulo é de apresentar um mapeamento do Evangelho de 

Mateus E um mapa tem a intenção de fornecer informações sobre um determinado 

espaço a quem o consulta, para que essa pessoa consiga, ao sair de um ponto, chegar ao 

destino desejado. Um mapa é a representação da terra, de um país, de uma região... seja 

no seu conjunto, seja de uma de suas partes. Essa é a intenção desse nosso mapa. Servir 

de primeira referência para chegarmos ao destino, ao ponto final dessa viagem que é a 

construção desse trabalho de pesquisa no Evangelho de Mateus. 

Neste primeiro capítulo, apresentamos o resultado de uma triagem de grupos de 

palavras relacionadas ao tema economia. A evidência dessas palavras foi realizada a 

partir da seleção de diversos trechos do Evangelho de Mateus através dos quais 

tentamos demonstrar a possibilidade de ver na produção da comunidade mateana à 

influência de questões econômicas na feitura dos textos.  

O primeiro passo desse mapeamento foi a apresentação de uma seleção de textos 

mateanos que possuem palavras ligadas ao campo econômico-financeiro. São textos que  

possuem no seu conteúdo palavras que se ligam ao campo da economia, ou seja, toda a 

área de significação que esse grupo de palavras nos proporciona, nós o destacamos. 

Consideramos, pois, um grupo, palavras ou expressões como: dinheiro, riqueza, pobres, 

posses, bens, fome, alimento, vestes, impostos, tributos, ouro, prata, tesouros... 
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O uso desse grupo de palavras e suas articulações2 possibilita que vislumbremos 

a ligação entre linguagem e pensamento. O ato de realçar um grupo de palavras pode 

nos ajudar a enxergar melhor as propostas, os valores e as perspectivas de um 

determinado autor/redator e seu grupo e de que maneira eles pretendem divulgar e 

transmitir seu pensamento. Além disso, nos garante o cruzamento acadêmico entre 

disciplinas3 de literatura e de bíblia ao trazermos uma ferramenta mais comumente 

usada em outros meios literários que não os bíblicos, sendo possível causar certo frescor 

aos estudos bíblicos com abordagens pouco ou nunca usadas4. Para isso, utilizamos essa 

ferramenta da seguinte maneira: fizemos a seleção dos textos a partir desse grupo de 

palavras proposto e destacamos essas palavras ou grupo de palavras nos trechos por nós 

selecionados. A partir daí, partimos para o segundo passo do mapeamento. 

O segundo passo foi a utilização de literatura secundária. Assim que 

transcrevemos um texto do Evangelho de Mateus a partir da seleção feita mediante os 

grupos de palavras, apresentamos o que alguns comentaristas e pesquisadores do 

Evangelho mateano dizem a respeito das questões econômicas destacadas por nós nos 

textos5.  

Para o primeiro capítulo trouxemos o resultado desse mapeamento, que são as 

palavras destacadas, o local onde se encontram, seu significado, e um resumo a respeito 

do que os principais autores utilizados dizem dessas palavras ou trechos. 

Mas nós não poderíamos utilizar essa literatura secundária sem nenhum critério, 

pois dessa maneira, encaixaríamos todo e qualquer texto que dissesse aquilo que 

quereríamos. Sendo assim, o juízo por nós utilizado foi o de recorrermos primeiramente 

a pesquisadores e obras que abarcam todo o Evangelho de Mateus e que sejam 

conhecidos e de uso corrente no meio acadêmico.  

                                                 
2 Exemplo do uso de grupos de palavras - campos semânticos em textos bíblicos ver: NOGUEIRA, Paulo 
Augusto de Souza. Experiência religiosa e crítica social no cristianismo primitivo. São Paulo: Paulinas, 
2003. p. 169-187. 
3 HELMER, Cristine. Biblical Theology. Bridge over many waters. In: Currents in Biblical Research. 3.2 
(2005) p.169-196. 
4 FERREIRA, João Cesário Leonel. Ciências sociais, teoria literária e o Evangelho de Mateus. História 
da pesquisa européia e norte-americana . In: Revista eletrônica Oracula. 4.7. São Bernardo do Campo. 
(2008). p. 83. www.oracula.com.br 
5 Num primeiro instante usamos três comentaristas que nos serviram de base para esse levantamento. Essa 
primeira e segunda etapa - evidências de campos semânticos nos trechos bíblicos e levantamento de uma 
primeira  literatura secundária sobre o assunto - está ela disposta no Anexo I deste trabalho na página 108. 
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A opção de usarmos esse critério na seleção da literatura secundária por nós 

consultada deu-se basicamente por dois motivos. Primeiro porque os comentários dos 

autores que citamos são básicos e primordiais para quem quer pesquisar Evangelho de 

Mateus. E como nosso intuito nessa etapa do trabalho é apenas fazer um mapeamento e 

não o de discutir com vários autores, decidimos por nos basear neles que, além de tratar 

de todo Evangelho, são bibliografia primeira para os estudos de Mateus. O segundo 

motivo está justamente no fato de fazermos o mapeamento e não discutirmos com os 

autores nesse momento da dissertação. Por isso, evitamos o uso de artigos e outras 

fontes que não nos proporcionariam, ao mesmo tempo, uma visão geral e das partes do 

texto mateano.  

Assim tentamos construir nosso mapa para que sirva de uma primeira guia nessa 

incursão sobre os possíveis impactos econômicos na feitura dos textos do Evangelho de 

Mateus. O objetivo é esse: utilizar dessas ferramentas (grupos de palavras e literatura 

secundária) na tentativa de uma primeira leitura geral e ao mesmo tempo das partes do 

Evangelho que nos guie para descobrir se a realidade social e econômica influenciou a 

construção dos textos e se os textos dizem algo dessa realidade do mundo judaico do I 

século d.C período de composição do Evangelho de Mateus. 

 

 

1.2 – GRUPOS DE PALAVRAS E LITERATURA SECUNDÁRIA 
 

1.2.1 Alimento (trofh. /tre,fw / brw,ma)   
 
trofh. alimento (3,4) – o paralelo em Mc 1,6 usa evsqi,wn 
trofh/j comida (6,25) – igual ao paralelo de Lc 12,23 
tre,fei alimenta (6,26) – igual ao paralelo de Lc 12,24  
trofh/j alimento/sustento (10,10) – Mt acrescenta alimento, em relação as 
paralelos Mc 6,9 e Lc 9,3 
brw,mata alimentos/alimento (14,15) – Mt muda o fa,gwsin dos paralelos 
Mc 6,36 e Lc 9,13 
trofh.n comida/alimento (24,45)-  Mt muda ração de trigo sitome,trion 
do paralelo Lc 12,42 
evqre,yamen alimentamos (25,37) – sem paralelos com Mc e Lc 
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Percebemos que Mateus tem preferência pelo uso de trofh, pois várias vezes 

ele segue o paralelo com esse termo e também faz substituições por ele como na troca 

entre evsqi,wn por trofh. em 3,4. Com isso, vemos nas referências das palavras 

que podem ser traduzidas por alimento/alimentar a ação redacional própria de Mateus. 

O uso repetitivo de imagens relacionadas à alimentação mostra que garantir que 

todos tenham acesso ao alimento é um tema recorrente no Evangelho de Mateus.6 A 

primeira multiplicação dos pães (14,15), por exemplo, indica que no cotidiano da 

comunidade a necessidade e fome são uma realidade e que por isso o desejo de 

saciedade de uma necessidade básica como o pão se ajusta, e histórias sobre ficar 

satisfeito ganham significado especial. 7 

Outro ponto de destaque desse grupo de palavras é em relação à distribuição do 

alimento. Ainda em 14,15 a ênfase está na habilidade de Jesus em encontrar solução 

para a carência das necessidades materiais. A característica principal é a forma de 

disponibilizar os bens materiais de forma surpreendente.8 Além disso, o ensinamento 

aos discípulos a não olharem primeiro para economia comum ao quererem dispensar a 

multidão para que comprassem alimento para si, mas em fazerem o contrário, que 

confiem não nos mercados da aldeia, mas em Jesus que multiplica os recursos 

disponíveis, alimenta a todos, ensinando os discípulos a distribuírem o alimento de 

forma que todos se saciem e ainda se tenha uma abundante sobra.9 

A impressão é que para Mateus o alimento era algo diretamente ligado à fé. Na 

exortação aos discípulos quando enviados em missão (10,8-10) é dito a eles que não 

devem aceitar nenhuma compensação pela pregação, exceto comida – a qual Deus irá 

providenciar através das pessoas e das igrejas.10 Sendo assim, ao usar em determinadas 

                                                 
6 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 599-600. 
7 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.311. 
8 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume II. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.480. 
9 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p.390-392. 
10 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.76-77. 
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histórias imagens ligadas11 à alimentação Mateus mostra que questões concretas como 

comida também pertencem à fé.12  

A alimentação representa na comunidade de Mateus também algo relacionado a 

própria identidade do grupo, uma vez que, ao serem alimentados pelo próprio Pai, se 

reconhecem como seguidores de Jesus. Essa identidade serve tanto para coesão interna, 

quanto para a diferenciação externa do grupo de Mateus 13.  

 

1.2.2 – Comer (evsqi,w) 
 
fa,ghte comereis (6,25) – igual ao paralelo Lc 12,22 
fa,gwmen comeremos (6,31) – Mt muda o paralelo Lc 12,29 fa,ghte 
evsqi,ein comer (12,1) – Mt muda o paralelo em Lc 6,1 h;sqion e em 
relação a Mc 2,23 ele acrescenta   
fagei/n de comer (14,16) – igual aos paralelos em Mc 6,37 e Lc 9,13 
e;fagon comeram (14,20) - igual aos paralelos em Mc 6,42 e Lc 9,17 
fa,gwsin\ possam comer (15,32) – Igual ao paralelo Mc 8,2 
e;fagon comeram (15,37) (15,38) – Mt 15,37 igual a Mc 8,8, mas Mt 
acrescenta mais uma vez o termo em 15,38 
evsqi,h| comer (24,49) – Mt muda o paralelo em Lc 12,45 evsqi,ein 
fagei/n de comer (25,35) – Sem paralelos com Mc e Lc 

Mateus dá preferências para termos como fagei/n,, e;fagon com outras 

variações. Aqui na maioria dos casos, ele segue seus paralelos mantendo esses termos, 

além de colocar o termo num trecho em que não há correspondência com as fontes 

(25,35)  

As preocupações do capítulo 6 (6,25-34) correspondem às necessidades básicas 

de comida, bebida e roupa e apontam para uma prática na qual esses produtos estavam 

em falta para a maioria pobre da população, daí a preocupação com o que comer, beber 

e vestir a ponto de considerar esses produtos como finalidade da vida humana 14.  

                                                 
11 MATEOS, Juan & CAMACHO, Fernando. O evangelho de Mateus. Leitura comentada . São Paulo: 
Paulinas, 1993. p. 34-35. (Comentários bíblicos) 
12 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.314-315. 
13 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 2000. p. 158-
159. 
14 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico) p. 234-239. 
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Para Warren Carter a cena em que se apresenta o conflito ao redor da questão do 

sábado (12,1) mostra que o objetivo dessa lei é restringir o acesso aos alimentos. Para 

Carter, o texto apresenta outra atitude diante da questão do sábado: colocar como 

prioridade a necessidade humana de alimentar-se.15 

A própria repetida ação de multiplicar os pães enfatiza o significado 

fundamental da alimentação ao, de certo modo, relembrar o milagre do capítulo 14 no 

capítulo 15, pois a fome do povo é, efetivamente eliminada.16 

 

1.2.3 – Saciar (corta,jw) 
 
evcorta,sqhsan foram saciados/ficaram saciados (14,20) -  igual aos 
paralelos em Mc 6,42 e Lc 9,17 
corta,sai saciar (15,33) – igual ao paralelo Mc 8,4 
evcorta,sqhsan foram saciados/ficaram saciados (15,37) - igual ao paralelo 
Mc 8,8 

     Nesse ponto Mateus segue os paralelos. No primeiro caso (14,20) como Marcos e 

Lucas e nos outros como sua fonte Marcos (15,33; 15,37). 

     Aqui temos algo muito próximo do que vimos acima e está relacionado ao verbo 

comer. Saciar aparece nos capítulos 14 e 15 e, da mesma maneira, as expressões ou 

palavras estão ligadas ao significado da alimentação e porque não, também apregoam 

essa importância fundamental da comida, da saciedade ao aparecerem nas duas 

narrativas de milagre sobre multiplicação do alimento e, especialmente, no que tange à 

efetiva eliminação da fome, pois em ambas as passagens todos ficaram saciados. 

     O fato da multidão ficar saciada na segunda multiplicação dos pães e essa 

distribuição dos pães ter sido feita pelos discípulos, mostra a participação do outro na 

garantia do alimento para o grupo17. 

                                                 
15 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 340. 
16 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.345 
17 MATEOS, Juan & CAMACHO, Fernando. O evangelho de Mateus. Leitura comentada . São Paulo: 
Paulinas. (Co mentários bíblicos). p. 179-180. 
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     Os discípulos de Jesus  têm a função de segui- lo naquilo que ele fazia. Por isso, além 

de repassar o ensinamento do mestre, também deviam ajudá- lo a saciar as multidões que 

tinham fome. Essa atitude dos discípulos pode dizer algo da experiê ncia da comunidade 

de Mateus que tenta sobreviver num ambiente de hostilidades18. 

 

1.2.4 – Pão (a;rtoj)    
 
a;rtoi pães (4,3) – Mt muda para o plural o paralelo Lc 4,3 que está no 
singular 
a;rtw| pão (4,4) – igual ao paralelo em Lc 4,4  
a;rton pão (6,11) – igual ao paralelo em Lc 11,3 
a;rton pão (7,9) – Mt acrescenta o termo em relação ao paralelo Lc 11,9-13 
a;rtouj pães (14,17) (14,19) – igual aos paralelos Mc 6,38; 6,41 e Lc 9,13; 
9,16 
a;rtoi pães (15,33) (15,34) (15,36) – Mt 15,33 muda  a;rtwn do paralelo 
em Mc 8,4. Mt 15,34 muda a;rtouj do paralelo Mc 8,5. Mt 15,36 muda 
a;rtouj do paralelo Mc 8,6 
a;rtouj pães (16,5;7;8;9;10;11;12) – Igual o paralelo em Mc 8,14-21, mas Mt 
16,5-12 acrescenta por mais duas vezes o termo em relação ao paralelo em Mc 
8,14-21 
 

O termo pão, como podemos notar, é muito usado por Mateus. 

Preferencialmente no plural, tanto que faz a substituição do singular em Lc 4,3 para o 

plural em Mt 4,3. Mas o termo também aparece no singular como no paralelo (4,4; 6,11, 

7,9). Além disso, Mateus acrescenta mais duas vezes o termo pães na passagem 

corresponde ao seu paralelo Mc 8,14-21. 

A tentativa do diabo de querer que Jesus transformasse pedras em pães (4,3) 

poderia até ser uma boa idéia, pois a escassez de alimento parecia ser uma realidade no  

primeiro século. Mas o alimento por ser uma benção de Deus, não poderia ser obtido 

por resolução do diabo19.  

Jesus jejuou e está faminto, e o demônio o está instigando a usar seus poderes 

divinos para agir em seu próprio interesse ao invés de unicamente em resposta a vontade 

do Pai. O demônio agora deseja fazer com que Jesus aja motivado pelas necessidades 
                                                 
18 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 2000. p. 169. 
19 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico) p. 149-150 
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físicas.20 E ao dizer que não só de pão vive o homem, Jesus não ignora a questão da 

fome, mas antes, indica uma ligação entre necessidades físicas e espirituais, pois Deus 

garante a sobrevivência daqueles que nele confiam e não se entregam às insinuações do 

mal. 

Ainda existe muita discussão quanto a questão do pão diário, mas em todos os 

possíveis significados existe algo em comum que reside no fato da provisão do pão 

material ser uma necessidade para a sobrevivência. E de modo implícito está que este 

pão material, além de outras necessidades sem as quais seria impossível viver, depende 

da ação humana na terra, o que nem sempre é feito. Há então, uma consideração de que 

nem todos possuem as necessidades básicas satisfeitas e que outros possuem o pão em 

excesso, ocorrendo uma distribuição injusta. Tudo isso impossibilita que o pobre tenha 

acesso ao pão necessário para sua subsistência.21 

O pedido pelo pão corresponde a uma situação de dificuldade social em que se 

vive a preocupação com o alimento do dia seguinte. O contexto pode ser mais amplo. 

Pode-se considerar, por exemplo, esse pedido como o do diarista que não sabe se terá 

algum trabalho no dia seguinte e assim não sabe se dará alimento para sua família. 

Outro fator interessante é que o pedido pelo pão de cada dia inclui uma restrição: o 

pedido é pelo suficiente e não por riquezas.22 

Segundo Davies e Alisson as quatro interpretações mais importantes são: 1) a 

necessidade ou carência do pão; 2) o necessário para o dia de hoje; 3) o necessário para 

os próximos dias ou para o dia de amanhã significando tanto 'amanhã' (como uma 

oração noturna) ou 'hoje' (como uma oração da manhã) ou 'amanhã' no sentido 'do 

futuro' ou 'o grande amanhã; 4) escatologia como o pão do mundo quer virá. Segundo os 

autores, a maioria dos padres da Igreja e as escolas modernas optam pela terceira 

interpretação.23 

                                                 
20 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.361-362. 
21 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 223. 
22 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. MT 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p.485-486 
23 DAVIES, W. D., A LLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.607-610. 
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Os textos que falam tanto de pão quanto de peixe, em geral tratam do alimento 

cotidiano que sustenta o corpo. O ato de pedir pelo pão, ensinado por Jesus inclusive, 

faz com que as pessoas tomem consciência da necessidade que têm24. 

 

1.2.5 Peixe (ivcqu,j) 
 
ivcqu.n peixe (7,10) – igual ao paralelo Lc 11,11 
ivcqu,aj peixes (14,17) (14,19) – igual ao paralelo Mc 6,38 e Mc 6,41. Muda 
o paralelo ivcqu,ej de Lc 9,13 e mantêm o paralelo de Lc 9,16  
ivcqu,dia peixinhos/peixes (15,34) (15,36) – Mt acrescenta o termo em 
relação aos paralelo em Mc 8,1 -10  
 

Aqui, basicamente, Mateus mantém o que existe em seus paralelos (Lc 11, Mc 

6,38, Mc 6,41 e Lc 9,16). Chama a atenção o acréscimo do termo em Mt 15,34-36 

quando comparado com o seu paralelo Mc 8,1-10. 

Tanto Davies e Alisson quanto Ulrich Luz frisam que o pão e o peixe eram parte 

básica da alimentação da maioria dos galileus,25 pois o uso da imagem dos peixes nas 

duas narrações sobre multiplicação dos alimentos (capítulos 14 e 15) mostra que essas 

imagens eram relacionadas ao cotidiano alimentar das pessoas.26 

 

1.2.6 – Fome (pei,naw / nh,stij) 
 
evpei,nasen teve fome (4,2) – igual ao paralelo Lc 4,2 
peinw/ntej que têm fome (5,6) – igual ao paralelo Lc 6,21 
evpei,nasan tiveram fome (12,1) – Mt acrescenta o termo em relação aos 
paralaelos Mc 2,23 e Lc 6,1 
nh,steij em jejum (15,32) - igual ao paralelo Mc 8,3  
evpei,nasa tive fome (25,35) – Sem paralelos com Mc e Lc 
peinw/nta passando fome/com fome (25,37) – Sem paralelos com Mc e Lc 

                                                 
24 MATEOS, Juan & CAMACHO, Fernando. O evangelho de Mateus. Leitura comentada . São Paulo, 
Paulinas, 1993. (Comentários bíblicos). p. 83. 
25 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume II. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.488-490. 
26 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. MT 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p.538. 
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Aqui Mateus demonstra uma preferência por termos com o mesmo radical. Para 

isso mantém quase todos os paralelos e, além disso, acrescenta o termo a outros 

paralelos (12,1). E ainda acrescenta por duas vezes o termo no texto presente só no seu 

Evangelho (25,35 e 25,37). 

As expressões relacionadas à questão da fome estão diretamente ligadas ao que 

vimos antes em relação à alimentação, a comer, saciar, pão e peixe. Em 4,2 teve fome 

está inserido na tentação do diabo para que Jesus transformasse pedras em pães; em 

12,1 tiveram fome está relacionado ao que vimos sobre comer quando os discípulos 

arrancaram as espigas no dia de sábado; em 15,32 em jejum estavam as pessoas saciadas 

na multiplicação dos pães e peixes. As expressões: que tem fome (5,6), tive fome (25,35) 

e passando fome (25,37) as relacionaremos com o item seguinte - sede. 

Na bem-aventurança ter fome e sede de justiça, esse acréscimo de justiça é uma 

palavra chave no Evangelho de Mateus. Em Mt 6,25-34 Justiça está ligada a questões 

relativas à sobrevivência. Em Mt 25, 31-34 os que tiveram uma atitude de ajudar os que 

sofrem: os que têm fome, os que têm sede, estrangeiros, nus, presos, enfermos – são 

considerados justos. Nas bem-aventuranças fome e sede de justiça indicam a maneira de 

se pertencer a comunidade de cristãos, pois tem o sentido de desejo ou aspiração por 

essa justiça que constitui uma prática de solidariedade27. 

Mateus faz a sua reelaboração da lei ao afirmar que, no caso da lei do sábado, a 

fome justifica a suspensão de leis de costume como a do sábado. Ou seja, a necessidade 

humana vem antes do cumprimento das leis28. 

O texto de Marcos não mostra o motivo de se arrancarem as espigas e a 

discussão fica no âmbito do que é lícito ou não fazer no sábado. O texto de Mateus 

insere fome, e esse acréscimo passa a ser o fio condutor da narrativa, pois com ele, a 

                                                 
27 GARCIA, Paulo Roberto. As bem - aventuranças em Mateus. Uma proposta de estrutura literária . 
Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior (Atual 
UMESP), 1995. p. 50-60. 
28 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 2000. p. 212-
213. 
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discussão saí do campo sobre o que se podia ou não fazer no dia de sábado e recai sobre 

a necessidade humana – a fome – que determina a quebra de uma tradição.29 

 

1.2.7 – Sede  (diyaw) 
 
diyw/ntej que têm sede de (5,6) – Mt acrescenta o termo em relação ao 
paralelo Lc 6,20-23 
evdi,yhsa tive sede (25,35) – Sem paralelos com Mc e Lc 
diyw/nta tendo sede/com sede (25,37) – Sem paralelos com Mc e Lc 

Neste caso temos um trabalho de inclusão dos termos ou expressões em Mateus, 

pois como pudemos perceber em todos os casos, ou Mateus acrescenta o termo ao seu 

paralelo (Mt 5,6 e Lc 6,20-23) ou é trabalho redacional exclusivo seu, sem 

correspondente em outro texto. 

Dar de beber ao que tem sede é um ato de acolhida (25,35). Todas essas 

necessidades básicas (comer, beber, vestir) eram típicas das pessoas ao redor da 

comunidade e, por isso, eram atitudes requeridas da comunidade.30 

 

1.2.8 – Beber (pi,nw / poti,jw) 
 
Îh' ti, pi,hteÐ ou o que bebereis (6,25) – Mt acrescenta o termo em 
relação ao paralelo Lc 12,22 
pi,wmen beberemos (6,31) – Mt muda o pi,hte do paralelo Lc 12,29 
pi,nh| beber (24,49) – Mt muda o pi,nein do paralelo Lc 12,45 
evpoti,sate, deste de beber (25,35) – Sem paralelos com Mc e Lc 
evpoti,samen demos de beber (25,37) – Sem paralelos com Mc e Lc 

Nesse termo o que se destaca são os acréscimos que Mateus apresenta, seja 

realizando essa ampliação a partir de um paralelo (Lc 12,22), ou ainda através de textos 

em que não há paralelos com Marcos e Lucas. 

                                                 
29 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p 142-143. 
30 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 149-150. 
P. 613-614. 
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Aqui aparece, mais uma vez, a preocupação com necessidades básicas incluindo 

a bebida (6,25; 6,31). Comida, bebida e vestes correspondem às necessidades básicas e 

que esses produtos são importantes especialmente, para a maioria pobre da população. 

Dessa maneira, o não preocupar-se com essas questões, não quer dizer que comida, 

bebida e vestes devem ser ignoradas. Pelo contrário. Mas elas não são a finalidade da 

vida humana. O que é combatido é o materialismo que domina o homem e suas ações. 31 

 

1.2.9 – Vestimentas (e;nduma / periballw / gumno.j) 
 
e;nduma roupa  (3,4) – Mt muda o paralelo vestimenta evndedume,noj de 
Mc 1,6 
evndu,shsqe vestireis (6,25) – igual ao paralelo Lc 12,22 
evndu,matoj roupa/vestimenta (6,25) – igual ao paralelo Lc 12,23, mas Mt 
acrescenta mais uma vez o termo em 6,28 
peribalw,meqa vestiremos (6,31) -  acrescenta o termo em relação ao 
paralelo Lc 12,29 
gumno.j nu (25,36) – Sem paralelos com Mc e Lc 
perieba,lete, vestistes (25,36) – Sem paralelos com Mc e Lc 
gumno.n nu (25,38) – Sem paralelos com Mc e Lc 
perieba,lomen vestimos (25,38) – Sem paralelos com Mc e Lc 

No capítulo 6 Mateus segue seu paralelo Lucas em relação ao termo em questão, 

mas ainda sim, acrescenta por duas vezes mais o termo (6,28 e 6,31). E no capítulo 25 

Mateus apresenta o termo e suas variações sem paralelos com Marcos ou Lucas. 

A roupa, juntamente com os hábitos de João (3,4), apresenta-no como um 

asceta32 ou o marcaram como um profeta. 33 Os bens materiais e as posses demonstram 

qual o estilo de vida se tem. Os excessos e os luxos são daqueles que possuem o tipo de 

vida dos pagãos. Os discípulos de Jesus, por sua vez, não buscam essas coisas, já que 

elas não são fornecidas por Deus. Viver de modo a não se empenhar na busca desses 

                                                 
31 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 149-150. 
P. 234-239. 
32 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Vol. I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. p. 
204 
33 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989.p. 295. 
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excessos é buscar o Reino de Deus e sua justiça, que consiste em viver com o necessário 

sem se preocupar com luxos e excessos.34 

A ênfase da passagem das vestimentas dos lírios também pode estar na questão 

do trabalho. Se Deus cuida das aves que não semeiam nem colhem, quanto mais de vós 

que trabalhais, que contribuem com o próprio sustento. Por outro lado, as aves que não 

trabalham, não são modelo, mas testemunhas da providência de Deus. Por isso, não se 

trata de que a audiência não deva trabalhar, pelo contrário, precisam colaborar com a 

providência divina.35 

 

1.2.10 – Tesouros (qhsaurou.j / cruss´j / li,banoj / smu,rna / 
a;rguroj / calko.j / korbana/j) 
 
qhsaurou.j tesouro, cofres (2,11) – Sem paralelos com Mc e Lc 
cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ ouro e incenso e mirra (2,11) 
Sem paralelos com Mc e Lc 
qhsauri,zete entesoureis/ajunteis (6,19) – entesourai (6,20) – Mt 
acrescenta o termo nessas duas vezes em relação ao paralelo Lc 12,33-34 
qhsaurou.j tesouros (6,19) (6,20) (6,21) – Mt acrescenta o termo uma vez 
em 6,19 e muda o paralelo qhsauro.n Lc 12,33 para o plural em 6,20. Em 
6,21 mantêm o paralelo Lc 12, 34 
cruso.n ouro (10,9) – Mt acrescenta o termo em relação aos paralelos Mc 6, 
8 e Lc 9, 3 
a;rguron prata (10,9) – Mt acrescenta o termo em relação aos paralelos Mc 
6, 8 e Lc 9, 3 
calko.n cobre (10,9) – Mt acrescenta o termo em relação aos paralelos Mc 6, 
8 e Lc 9, 3 
qhsauro.n tesouro (19,21) – Mt segue os paralelos Mc 10,21 e Lc 18,22 
korbana/n tesouro (27,6) – Sem paralelos com Mc e Lc 

Os termos do grupo de palavras tesouro parecem importantes para Mateus. 

Primeiramente pela quantidade de vezes que aparece. Segundo, por em grande parte não 

haver referências em paralelos, sendo trabalho somente de Mateus. E por fim, porque 

nas poucas vezes em que existem os paralelos, Mateus acrescenta materiais valiosos 

como ouro, prata e cobre (10,10) ou coloca no plural o termo em questão. 

                                                 
34 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 149-150. 
P. 234-239. 
35 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Vol. Iume Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p.515-516. 
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Sobre os presentes oferecidos à criança (2,11) é possível que os entendamos 

como pessoas comuns que não possuem necessariamente muita riqueza, mas que 

oferecem tudo o que eles têm.36 O significado desses presentes não é claro, pois, por 

exemplo, o incenso vem de árvores árabes, indianas ou somalianas e a mirra tem origem 

na Arábia e Etiópia. E ambos os produtos tinham primeiramente uma finalidade 

voltadas para o culto, magia, medicação, cosmética e também usados em cerimônias 

nupciais. Ainda assim, vale notar o alto valor desses produtos que eram caros, de luxo e 

de importação, sem esquecer que atrelados a eles também foi oferecido ouro que já 

possui em si alto valor econômico embutido.37 

O alerta para não se juntar tesouros (6,19-21) pode significar um apelo à razão 

humana de que o acúmulo de riquezas não vale a pena. A traça e o caruncho destroem 

os vestidos guardados, que são uma expressão da riqueza feminina e arcas nas quais são 

guardadas toda a espécie de objetos e bens. Por isso o texto incita a se acumular 

riquezas celestes, com a idéia de recompensa, o que faz pensar diretamente na prática da 

esmola, das obras de caridade de outras boas ações.38 A expressão ajuntar tesouros 

significa não somente adquiri- los, mas também estimar os bens materiais. E essa estima 

pode representar ambição, injustiça, acumulação em excesso e indiferença pelas outras 

pessoas. A proposta de ajuntar tesouros no céu é a de ir contra a acumulação ambiciosa 

e realizar ações que possibilitem a sustentação da vida de todos no uso correto dos bens 

materiais.39 

Para Davies e Alisson Mt 6,19-34 prontamente se divide em quatro parágrafos: 

6,19-21, 6,22-23; 6,24; e 6,25-34. Esses parágrafos são mantidos unidos antes de tudo 

por um tema comum. Cada um tem a ver com o tesouro terreno: 6,19-21 com não 

armazenar demais – em 6,22-23, com ser generoso – em 6, 24 com servir a Deus, não ao 

dinheiro – e em 6,25-34 com não se preocupar com o que comer ou vestir.40 

                                                 
36 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p.117-118 
37 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p. 167. 
38 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p.502-203. 
39 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 230-231. 
40 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.625. 
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A pobreza que se relaciona com o Reino de Deus é a renúncia efetiva à riqueza. 

Acumulação e Reino dos Céus não se compatibilizam, pois a pessoa que faz a opção 

pelo acúmulo se apega à suas riquezas41. 

Mateus é o único Evangelho que se refere a ouro. O Primeiro Evangelho 

também menciona prata mais do que os outros. Além disso, carregar uma túnica extra 

poderia significar uma luxúria e estar sem sandálias era um sinal de pobreza.42  

No capítulo 10, no envio dos discípulos para a missão, a lista de Mateus dos 

itens que não eram para serem levados demonstra que os seguidores de Jesus deviam 

depender dos outros, mas não como um meio ilícito de alcançar recompensas 

materiais43. 

A opção do discípulo deve ser visível. Não deve acumular para si nenhum 

dinheiro e nem outros bens representados pelas sandálias, túnicas e nem o bastão que 

garantiria segurança, uma renúncia a toda violência, já que o bastão era usado para a 

defesa própria 44. 

O jovem rico, por sua vez, pode representar alguém que, membro da elite, de 

elevado poder social, econômico e político se preocupa com seu destino, por isso 

procura Jesus. E sua reconciliação se dará através da distribuição de seus bens, que são 

a causa dos seus problemas. O ato de dar o dinheiro aos pobres é uma forma de 

reconciliação, de alcance do perdão pelos roubos e explorações cometidas, coroando 

com o convite ao seguimento a Jesus, ou seja, a vivência da proposta da comunidade de 

discípulos em não fazer das riquezas a meta principal. Mas isso não acontece, pois, 

nessa escolha de modo de vida, o jovem demonstra que a riqueza governa sua vida.45 

Segundo o Ulrich Luz, o ato de se desfazer das posses está diretamente ligado ao 

convite ao discipulado e ao entender isso, o jovem vai embora triste.46  

                                                 
41 MATEOS, Juan & CAMACHO, Fernando. O evangelho de Mateus. Leitura comentada . São Paulo: 
Paulinas, 1993. (Comentários bíblicos). p. 78-79. 
42 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume II. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.170-173. 
43 OVERMAN, J. Andrew. Igreja e comunidade em crise. O evangelho segundo Mateus. São Paulo: 
Paulinas, 1999. p. 155-180. 
44 MATEOS, Juan & CAMACHO, Fernando. O evangelho de Mateus. Leitura comentada . São Paulo: 
Paulinas, 1993. (Comentários bíblicos). p. 117. 
45 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 487-490. 
46 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.512. 
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1.2.11 – Pobres (ptwcój  /oivketei,a) 
 
ptwcoi. pobres (5,3) – igual ao paralelo Lc 6,20 
ptwcoi. pobres (11,5) - igual ao paralelo Lc 7,22 
do.j Îtoi/jÐ ptwcoi/j dá aos pobres (19,21) – igual Mc 10,21 e Lc 
18,22 
oivketei,aj criadagem (24,45) – Mt muda o qerapei,aj do paralelo Lc 
12, 42  
ptwcoi/j pobres (26,9) (26,11) – Mt segue o paralelo Mc 14,5 e 14,7 

Aqui temos basicamente Mateus seguindo os paralelos tanto de Lucas quanto de 

Mateus. 

As promessas nas bem-aventuranças (5,3) parecem ser dirigidas às pessoas que 

estão numa situação de desespero e que essas bem-aventuranças vêm de uma 

experiência cotidiana de não serem saciados.47 Há quem creia que a bem aventurança 

recai não sobre a pobreza, mas sobre a pessoa que é pobre. E esses não devem ser 

espiritualizados em virtude da caracterização em espírito. Essas pessoas são literalmente 

desprovidas de bens materiais. Vivem numa situação de dificuldade econômica e social 

e de exploração pelos ricos. Pobre em espírito significa pobreza econômica, alguém sem 

recursos e sem esperança, dominado por mais poderosos. Por isso, essa expressão 

(pobre em espírito) não pode ser tomada como alguém que aceita pacientemente ou 

humildemente a pobreza, pois esta lhe é imposta48. 

Mas ainda assim, é difícil classificar pobre e sua adjetivação. Há diversas 

possibilidades: pobre no sentido econômico; pobre em espírito no sentido de 

desanimado, sem forças; pobre no sentido espiritual – que não pode fazer nada por si 

mesmo, e que por isso conta com a ajuda divina; ou ainda que pobre em espírito não é 

um estado, mas uma atitude, pois são os humildes49.  

Ainda que Ulrich Luz ache difícil concluir se esses humildes eram pessoas 

pobres ou ricas50, Paulo Garcia apresenta a hipótese de que a palavra espírito longe de 

espiritualizar o termo pobre, antes mostra a razão que levou a comunidade a ser pobre, 

                                                 
47 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p. 285-286. 
48 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 179-182. 
49 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p. 288-289. 
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ou seja, pobre em espírito significa a opção de uma comunidade que ao se declarar 

seguidora de Jesus terá de renunciar aos bens terrenos e por isso se torna  pobre 

economicamente. Segundo Garcia, essa é a linguagem de uma comunidade que visa 

viabilizar a existência do grupo em meio a pressões religiosas e econômicas51. 

Já em relação aos pobres que são evangelizados (11,5) Warren Carter considera 

esses pobres como literalmente carentes de recursos econômicos e por isso, pessoas sem 

esperança e sem oportunidades sujeitas aos mais fortes.52 Assim também entende o 

autor quando comenta a parábola do servo mau (24,45) na qual, as imagens dessa 

parábola sobre dar alimento aos escravos mostram mais uma vez que, o garantir que 

todos tenham acesso ao alimento é um tema recorrente no Evangelho de Mateus e que a 

ação do escravo infiel imita os senhores de famílias patriarcais que exercem domínio 

sobre outras pessoas, diferentemente da opção alternativa proposta pela comunidade dos 

discípulos, alternativa essa baseada no serviço aos outros.53 

 

1.2.12 – Trabalhador (evrga,thj / avrgój / misqo.omi) 
 
evrga,thj trabalhador/operário (10,10) – Mt acrescenta o termo em relação 
aos paralelos Mc 6,9 e Lc 9,3 
evrga,taj trabalhadores (20,1) (20,2) (20,8) – Sem paralelos com Mc e Lc 
avrgoi, desocupados/sem trabalhar (20,6) – Sem paralelos com Mc e Lc 
misqw,sasqai contratar (20,1) – Sem paralelos com Mc e Lc 
evmisqw,sato contratou (20,7) – Sem paralelos com Mc e Lc 
misqo.n salário (20,8) – Sem paralelos com Mc e Lc 

Diferentemente do que vimos com a categoria pobre, em relação ao campo 

semântico trabalhador, os termos são usados somente por Mateus. Em apenas um caso 

ele acrescenta o termo aos paralelos (10,10) e em todos os demais temos material de 

Mateus sem paralelos com Marcos e Lucas.  

                                                 
51 GARCIA, Paulo Roberto. As bem - aventuranças em Mateus. Uma proposta de estrutura literária . 
Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior (Atual 
UMESP), 1995. p. 50-60. 
52 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 324. 
53 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 599-600. 
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A imagem dos operários na parábola dos vinhateiros (20,1-16) demonstra o alto 

número de desempregados esperando que ricos proprietários os contratassem. O pai de 

família talvez seja rico e possuidor de muitas terras em virtude das várias vezes que ele 

contrata empregados. A proposta da cena é para mostrar igualdade e solidariedade. Ao 

pagar a mesma quantia a todos os trabalhadores ele inverte a lógica do pagamento e do 

hábito de reforçar as diferenciações existentes. Isso desmonta a competitividade na qual, 

muitas vezes, os próprios pobres concordavam com a prática dos poderosos de 

conquistar sempre mais.54  

Os ouvintes de Mateus eram familiarizados com as cenas desse trecho, uma vez 

que ela fazia parte das suas vidas cotidianas. Existem poucas evidências diretas do 

desemprego em Israel naquele tempo, mas parece que foi sempre presente nessa região 

de emigração e num tempo no qual fazendeiros perderam suas terras55. 

Sobre a remuneração, um denário era o salário por um dia de trabalho, já que a 

Mishná calcula que uma pessoa precisa de no mínimo 200 denários por ano para 

sobreviver. O que pressupunha que um trabalhador diarista estava apto a encontrar 

trabalho 200 dias no ano e que, além disso, não teria que sustentar uma família. Com 

um denário se podia comprar 10 a 12 pequenas e finas fatias de pão; 3 a 4 denários se 

podia comprar um cordeiro ou  12 litros de farinha de trigo, com o qua l era possível 

fazer cerca de 15 quilos de pão; com 30 denários se comprava uma peça de roupa de 

escravo; 100 denários se comprava um boi. Em virtude desses preços os trabalhadores 

diários tinham uma vida difícil.56 

 

1.2.13 – Dívidas/pagamentos (avpodivdwmi / tele,w / kri,nw / dani,zw / 
ovfeilh,ma / lo,goj / da,neion) 
  
avpodw/|j to.n e;scaton kodra,nthn pagues o último 
quadrante/centavo (5,26) -  
kriqh/nai processar/pleitear (5,40) – Mt muda lepto.n do paralelo Lc 
12,59 por kodra,nthn e mantêm o restante da expressão 

                                                 
54 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 496-500. 
55 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.530-531. 
56 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.530-531. 
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dani,sasqai tomar emprestado (5,42) – Mt acrescenta o termo em relação 
ao paralelo Lc 6,30 
ovfeilh,mata dívidas (6,12) – Mt muda pecados a`marti,aj em Lc 11,4 
por dívidas  
ovfeile,taij devedores (6,12) – Mt muda o paralelo que nos deve 
ovfei,lonti de Lc 11,4 
telei/ paga (17,24) – Sem paralelos com Mc e Lc 
suna/rai lo,gon acertar conta(s) (18,23) – Sem paralelos com Mc e Lc 
ovfeile,thj devedor (18,24) – Sem paralelos com Mc e Lc 
avpodou/nai para restituir/pagar (18,25) – Sem paralelos com Mc e Lc 
avpodoqh/nai ser retituído/pagamento da dívida (18,25) - Sem paralelos 
com Mc e Lc 
avpodw,sw restituirei/pagarei (18,26) (18,29) – Sem paralelos com Mc e Lc 
da,neion dívida (18,27) (18,32) – Sem paralelos com Mc e Lc 
avpo,doj  restitui/paga-me (18,28) – Sem paralelos com Mc e Lc 
ovfei,leij deves (18,28) – Sem paralelos com Mc e Lc 
avpodw/ restituísse/pagasse (18,30) (18,34) – Sem paralelos com Mc e Lc 
ovfeilo,Menon que devia (18,30) (18,34) – Sem paralelos com Mc e Lc 
w;feilen devia (18,28) – Sem paralelos com Mc e Lc 
avpo,doj paga (20,8) – Sem paralelos com Mc e Lc 
dou/nai dar/pagar (22,17) – Igual aos paralelos Mc 12,14 e Lc 20,22 

Aqui está mais um campo de palavras que nos parece ser muito significativo 

para Mateus pela quantidade de vezes que os termos são retomados no Evangelho. 

Novamente temos a maioria desses termos usados não de acordo com paralelos, mas de 

modo exclusivo por Mateus. E quando de acordo com paralelos, temos mudanças 

também significativas como em 6,12 no qual Mateus modifica pecados (Lc 11,4) por 

dívidas. 

Na tentativa de reconciliação (5,25-26) este trecho sobre o processo judicial 

demonstra uma exortação para algo que é cotidiano 57 no qual alguém procura paz para 

afastar a punição.58 Esse pagamento até o último centavo pode indicar alguma dívida ou 

algo relacionado a multas punitivas.59 

Já os empréstimos deveriam ter a garantia de um penhor. No caso do pobre, este 

deveria penhorar seu manto que precisava  ser devolvido à noite para que não passasse 

frio. O exemplo de 5,38-42 mostra a questão do endividamento. Alguém que, não 

                                                 
57 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p.363. 
58 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.520. 
59 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p.197. 



 25 

conseguindo quitar sua dívida, perde até a última coisa que possui. A resposta proposta 

em dar também o manto representa um ato que envergonha e desonra o credor, pois 

ficar nú no tribunal mostra o sistema injusto, a avareza e a ação má do credor que se 

aplica ao pobre devedor. Essa atitude do pobre ao entregar também a túnica é uma 

forma de protesto contra o sistema vigente.60 

Dar também a capa é uma exigência extrema, pois esta valia muito mais do que 

a túnica. O que abre uma discussão a respeito do direito de quem cobra a dívida, de 

quando um pobre tem que dar em garantia sua capa, é preciso que ela seja devolvida a 

ele à noite para que possa dormir sem passar frio.61 

Quanto à parábola do devedor implacável (18,23-35) ela mostra um cenário 

político e de poder através das supervisões feitas pelo rei e, posteriormente, pelo 

escravo responsável de suas economias. A compaixão do rei é medida. Ela não é ato de 

misericórdia, mas sim uma maneira a mais de controlar seu escravo. Na sequência, o 

escravo age diferente, mas ambos usam do dinheiro para afirmar poder e controle.62 

O uso de cálculos e acertos de conta eram metáforas comumente usada que 

sugeriam julgamento. Assim, devedores e dívidas eram termos que facilmente 

indicavam conotações religiosas. Dívida possui então os dois significados: débito 

monetário e pecado.63 

 

1.2.14 – Recompensa (misqo.j / avpodi,dwmi / e`katontaplasi,wn) 
 
misqo.n recompensa (6,1) (6,2) – Sem paralelos com Mc e Lc 
avpodw,sei recompensará (6,4) – Sem paralelos com Mc e Lc 
e`katontaplasi,ona cêntuplo (19,29) – igual ao paralelo Mc 10,30 e muda-
o muitas vezes pollaplasi,ona do paralelo Lc 18,30 

Temos mais uma vez o uso dos termos sem correspondência em paralelos (6,1-4) 

e mudanças redacionais quando do uso dos paralelos (19,29). 
                                                 
60 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 202-207. 
61 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1993. 
p.410. 
62 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 467-471. 
63 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p. 471-472. 
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Os que dão esmolas para serem glorificados por outros (6,1-4) já recebem sua 

recompensa e a recebem na íntegra. Eles não estão dando, mas comprando. Eles querem 

o louvor dos homens, eles pagam por isso, e já recebem. A transação é finalizada e eles 

não podem pedir por nada mais. É uma oposição: servir por glória de Deus – servir por 

salário.64 O alerta é para não se praticar as obras de piedade: esmola, oração e jejum – 

para se alcançar prestígio diante dos homens e com isso adquirir poder ou privilégios65. 

 

1.2.15 – Dinheiro (mamwna/j / di,dracmon / stathvr / ta,lanton / 
dhna,rion / avrgu,rion) 
 
mamwna/ Mâmon (6,24) – igual ao paralelo Lc 16,13 
di,dracma duas dracmas (17,24) (17,24) – Sem paralelos com Mc e Lc 
stath/ra estáter (17,27) – Sem paralelos com Mc e Lc 
muri,wn tala,ntwn de dez mil talentos (18,24) – Sem paralelos com Mc e 
Lc 
e`kato.n dhna,ria cem denários (18,28) – Sem paralelos com Mc e Lc 
dhnari,ou denário (20,2) (20,9) (20,10) (20,13) – Sem paralelos com Mc e 
Lc 
dhna,rion denário (22,19) – Igual aos paralelos Mc 12,15 e Lc 20,24, mas 
Mt acrescenta o termo moeda no,misma 
ta,lanta talentos (25,15) (25,16) (25,20 4x) (25,22 3x) (25,24) (25,28 2x) – 
Mt muda o paralelo em Luc 19, 12-27. Em Lc no lugar de talentos temos minas 
mna/j  
avrgu,rion dinheiro (25,18) (25,27) – igual ao paralelo Lc 19,15 e 19,23 
avrgu,ria moedas de prata (26,15) – Mt muda os paralelos Mc 14,11 e Lc 
22,5 nos quais o termo usado é dinheiro avrgu,ria 
avrgu,ria moedas de prata (27,6) (27,3) (27,4) – Sem paralelos com Mc e 
Lc 
avrgu,ria dinheiro (28,12) (28,15) – Sem paralelos com Mc e Lc 

Como em momentos anteriores, esse grupo de palvaras também nos chama a 

atenção pela quantidade de termos usados ao longo do Evangelho. E novamente, 

também nos chama a atenção a grande maioria dos termos usados somente por Mateus, 

sem correspondência com seus paralelos Marcos e Lucas. E ainda, quando em um caso 

há correspondência com o paralelo, Mateus acrescenta a palavra moeda (22,19). 

                                                 
64 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p. 582. 
65 MATEOS, Juan & CAMACHO, Fernando. O evangelho de Mateus. Leitura comentada . São Paulo: 
Paulinas, 1993. (Comentários Bíblicos) p. 70-71. 
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O versículo 24 do capítulo 6, que dá título a essa dissertação, é entendido como 

um alerta de que os bens materiais podem tornar os discípulos escravos da riqueza e 

assim, retirar deles à sua comunhão com Deus. Por isso, existe aí uma proibição aos 

discípulos em tentar conciliar o serviço a Deus e o serviço à riqueza, pois não é possível 

viver dividido. Ao personificar as riquezas, o texto mostra que o gosto pelos bens 

materiais pode dominar a pessoa. E que na comunidade dos discípulos isso não pode 

acontecer, pois maior deve ser o compromisso com Deus  que direciona as ações da vida 

diária. E assim, a comunidade aprende a não desejar o acúmulo e a utilizar de modo 

justo o dinheiro que possui.66 Este trecho parece apresentar de modo subtendido que a 

relação do homem com as riquezas põe em risco sua própria identidade e que dessa 

forma, o texto enfatiza o verdadeiro culto que se deve prestar a Deus.67 

A comunidade de Mateus é incentivada a não ajuntar ou se preocupar com 

dinheiro. Mateus entende posses e dinheiro como distrações que distanciam as pessoas 

do que realmente é importante. Nesse confronto entre Deus e o dinheiro, para Overman, 

é impossível unir as duas coisas, pois ambas exigem prioridades não sendo possível 

conciliá-las. Segundo o autor, o capítulo 6 é reflexo de uma comunidade que sentia-se 

pressionada, inclusive econômica e financeiramente68. 

A antítese dinheiro acumular/não acumular é muito explorada no Evangelho. 

Está em jogo a fidelidade a Deus ou a idolotria. Conciliar o acúmulo e a fidelidade a 

Deus não é possível69.  

Na parábola dos trabalhadores da vinha, a palavra mau presente no texto 

representa um desejo pelo acúmulo de bens materiais, indica também dinheiro e status 

que atraem os olhos da pessoa e ocasiona a perda do Reino dos Céus70. 

Também a traição de Judas a Jesus em troca de dinheiro ( 27,3-7) serviu de 

advertência contra a busca de dinheiro, pois esse era justamente um dos maiores alertas 
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68 OVEMAN, J. Andrew. Igreja e comunidade em crise. O evangelho segundo Mateus. São Paulo: 
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69 MATEOS, Juan & CAMACHO, Fernando. O evangelho de Mateus. Leitura comentada . São Paulo: 
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70 OVEMAN, J. Andrew. Igreja e comunidade em crise. O evangelho segundo Mateus. São Paulo: 
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de Jesus aos discípulos, e o começo de seu processo de condenação e morte se dá 

exatamente nesse contexto71. A passagem contrasta o aparente remorso de Judas com a 

indiferença da elite religiosa que o deu dinheiro. Eles ficam com o dinheiro que Judas 

abandona e assim reconhecem indiretamente sua culpa. Esse dinheiro mostra ainda o 

processo de corrupção instaurado na elite religiosa.72 Da mesma forma que com Judas, a 

elite religiosa agora suborna as informações a respeito da ressurreição de Jesus (28,12). 

Esta passagem demonstra que o Evangelho continua suas advertências a respeito dos 

perigos das riquezas. Essa distrai, domina e engana.73 

Em Mateus, é Judas que pede dinheiro para trair Jesus. O que mostra a opção 

pelo dinheiro que o levou a trair a mensagem e proposta de Jesus 74.  

O suborno dos chefes dos sacerdotes e anciãos aos guardas indica que Mateus 

responde a uma acusação de fraude realizada por judeus que não acreditaram na 

ressurreição de Jesus. Mas a comunidade de Mateus não era de gentios, então a 

acusação era para parte de Israel que não aceitava o movimento de Jesus 75. Nesse 

suborno Mateus insiste no poder de corrupção que tem o dinheiro: por ele Judas traiu 

Jesus e agora, também por ele, tentam impedir a crença nesse mesmo Jesus 76. 

 

1.2.16 – Preocupações (merimnavw) 
 
merimna/te preocupeis (6,25) (6,31) (6,34) – 6,25 mantém o paralelo de Lc 
12, 22; 6,31 muda o ficais ansiosos metewri,zesqe\ de Lc 12,29; E 6,34 
muda o não temas Mh. fobou/ de Lc 12,32  
merimnw/n preocupando-se (6,27) – igual ao paralelo Lc 12,25 
merimna/te preocupais (6,28) – igual ao paralelo Lc 12,26 
merimnh,sei preocupará (6,34) – Mt acrescenta o termo em relação ao 
paralelo Lc 12, 32 

                                                 
71 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
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me,rimna tou/ aivw/noj preocupação do século/cuidados do mundo 
(13,22) – nos paralelos Mc 4,19 e Lc 8, 14 preocupação está no plural.  

Aqui temos a preferência de Mateus pelos termos ligados a palavra preocupação. 

Além de repetir o paralelo quando lá essa palavra aparece, Mateus modifica o paralelo 

quando o termo não é o da preocupação, trocando o não temas (Lc 12,32) e o ansiosos 

(Lc 12,29). 

A preocupação com alimentos e vestimentas (6,27) é uma crítica à demasiada 

ênfase sobre o materialismo, pois o verbo preocupar-se está ligado às prioridades da 

vida, com aquilo que controla os interesses da existência.77 

Na parábola do semeador o terceiro motivo para não se ouvir a Palavra é o fato 

de uma atenção exagerada com as necessidades da vida e, dessa forma, fazer dessas 

questões o sentido primeiro e mais importante.78 O aviso contra os ricos é uma 

exortação ética direta e central nessa passagem das sementes. A riqueza obtida através 

de fraudes é ainda um perigo maior do que o representado pelos ricos e seu mundo. Os 

cuidados com o mundo são uma relação direta com a riqueza e a conclusão do trecho é 

negativa. Isso mostra que não há meio termo na passagem.79 

A parábola do Semeador com as sementes abafadas pelos cuidados do mundo 

são os que estão, de alguma forma, presos ao acúmulo dos tesouros na terra e por isso 

não dão fruto80. 

Aquele que não fez a opção pelo acúmulo, não está preocupado excessivamente 

com o material. A própria vida tem valor maior do que as outras coisas. Por isso a 

exortação à confiança. É preciso que o discípulo trabalhe, mas não meramente em busca 

de riquezas. E enfrentar as dificuldades dessa opção no dia-a-dia e confiar que verá o 

fruto dessa opção e trabalho81. 
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A preocupação com o acúmulo pode afastar a própria pessoa que já fez uma 

opção inicial pela proposta de Jesus. O êxito nessa proposta depende da ação do próprio 

homem. É necessário estar desligado do desejo do acúmulo e de tudo o que o 

acompanha 82. 

 

1.2.17 – Comprar (avgora,zw) 
 
avgora,swsin comprem/comprar (14,15) – igual o paralelo Mc 6,36. Em Lc 
9,12 a expressão é encontrem comida eu[rwsin evpisitismo,n 
avgora,zontaj compravam/compradores (21,12) – igual ao paralelo Mc 
11,15. Acrescenta o termo em relação a Lc 19,45 
hvgo,rasan compraram (27,7) – Sem paralelos com Mc e Lc 

 Os termos basicamente são iguais a algum dos paralelos, com exceção de 27,7 

no qual o uso do termo é apenas de Mateus. 

Os discípulos ainda não haviam confiado no ensinamento de Jesus ao olharem 

primeiro para a economia comum quando queriam dispensar a multidão para que 

comprassem alimento para si (14,15). Jesus propõe o contrário, que confiem não nos 

mercados da aldeia, mas naquilo que lhes ensinou. E Jesus multiplica os recursos 

disponíveis, alimenta a todos, ensinando os discípulos a distribuírem o alimento de 

forma que todos se saciem e ainda se tenha uma abundante sobra.83 

Sobre esse fato dos discípulos terem sugerido que se dispensasse a multidão para 

irem até o mercado comprarem alimento para si, vale atentar para a questão de que isso 

pode indicar que as pessoas que ouviam Jesus não eram primariamente pobres podendo 

comprar algo para eles mesmos, e que por isso não estavam demasiadamente 

preocupadas com o pão.84 

Já em relação ao comércio no Templo (21,12) Warrem Carter diz que o ataque 

dessa passagem é dirigido aos que controlavam a economia do lugar mostrando os 
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efeitos desses compradores e vendedores, ou seja, a exploração dos pobres pelos líderes 

religiosos que usufruíam dessa exploração através do Templo.85 

A multidão alimentada tem um significado especial para Mateus. Ela é diferente 

do grupo de discípulos. Enquanto esse segue, aprende e repete as ações de Jesus, àquela 

é instável, ora é amigável, ora irresponsável. Mas a multidão é o público a quem Jesus 

também se dirige e tenta atrair, o que tem um significado no contexto do Evangelho de 

Mateus que tenta atrair para si a autoridade religiosa do período86.  

 

1.2.18 - Vender (pwle,w /kollubisthj) 
 
praqh/nai ser vendido/vendessem (18,25) – Sem paralelos com Mc e Lc 
pw,lhso,n vende (19,21) – igual aos paralelos Mc 10,21 e Lc 18, 22 
pwlou/ntaj que vendiam/vendedores (21,12) – igual ao paralelo Mc 11,15 
kollubistw/n cambistas (21,12) – igual ao paralelo Mc 11,15 
pwlou,ntwn que vendiam (21,12) – igual ao paralelo Mc 11,15 
praqh/nai ser vendido (26,9) - igual ao paralelo Mc 14,9 

Seguindo o termo anterior, o uso é quase que totalmente igual a algum dos 

paralelos.  

Para Ulrich Luz, o ato de se desfazer das posses está diretamente ligado ao 

convite ao discipulado e ao entender isso, o jovem rico vai embora triste.87  

Warrem Carter diz que o ataque dessa passagem sobre o Templo é dirigido aos 

que controlavam a sua economia. O século seguinte, na interpretação de Carter, mostra 

mais claramente os efeitos desses compradores e vendedores, ou seja, a exploração dos 

pobres pelos líderes religiosos que usufruíam dessa exploração através do Templo.88 
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Expulsar os vendedores do Templo sugere desordem e injustiça social e Jesus é 

apresentado nesse texto como líder religioso, ou seja, sua liderança e ministério na 

Galiléia são transportados para o Templo, para Jerusalém89. 

 

1.2.19 – Bens  (oivki,n / u`pa,rcw / avgroj)  
 
oivki,na casa – (2,11) – Sem paralelos com Mc e Lc 
pa,nta o[sa e;cei tudo quanto tem/bens (18,25) – Sem paralelos com Mc 
e Lc 
u`pa,rconta bens (19,21) – Mt muda os paralelos Mc 10,21 e Lc 18,22 tens 
e;ceij 
kth,mata polla, propriedades muitas/muitos bens (19,22) – igual ao 
paralelo Mc 10,22. em Lc 18,23 temos extremamente rico plou,sioj 
sfo,draÅ 
avgrou.j  campos/terras (19,29) – igual a Mc 10,29 
u`pa,rcousin bens (24,47) – igual a Lc 12,44 
u`pa,rconta bens (25,14) – Mt acrescenta o termo em relação aos paralelos 
em Mc 13,34 e Lc 19,12 

Nesse grupo de palavras temos uso igual aos dos paralelos (19,22; 19,29; 24,47). 

Temos também termos usados sem paralelos (2,11; 18,25) e mudanças ou acréscimos 

em relação a algum dos paralelos (19,21; 25,14). 

O fato dos magos entrarem numa casa (2,11) e nessa casa encontrarem o menino 

e seus pais é significativo, pois, por casa, entende-se a família que representa uma 

unidade social, religiosa e econômica importante90. 

O jovem rico, como vimos (19,22), provavelmente era alguém de posses que se 

preocupava com seu destino e sua reconciliação se daria através da distribuição de seus 

bens, que são a causa dos seus problemas, uma vez que,91 o ato de se desfazer das 

posses está diretamente ligado ao convite ao discipulado e ao entender isso, o jovem foi 

embora triste.92  
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1.2.20 – Tributos/impostos (telw,nion / kh/nson) 
 
telw,nion coletoria (9,9) – igual aos paralelos Mc 2,14 e Lc 5,27 
te,lh impostos (17,25) – Sem paralelos com Mc e Lc 
kh/nson tributo (17,25) – Sem paralelos com Mc e Lc 
kh/nson imposto (22,17) – igual ao paralelo Mc 12,14. Em Lc 20,22 temos 
fo,ron 

Mateus segue seus paralelos em 9,9 e 22,17, mas aqui também apresenta 

material sem ligação com Marcos ou Lucas 17,25. 

É possível que Mateus fosse um coletor de impostos (9,9) sobre bens 

transportados. Assim pertenceria à categoria dos retentores, que embora pudessem 

alcançar algum prestígio político-econômico, quase não tinham status social, pois eram 

desprezados e associados a pessoas vergonhosas como mendigos, chantagistas, ladrões, 

governantes corruptos... E na resposta de Mateus está a opção por um novo modo de 

vida,93 pois Mateus após a palavra de comando de Jesus abandonou imediatamente o 

seu trabalho.94 

No período do Evangelho de Mateus existia o pagamento do dízimo, ainda que 

este pagamento fosse voltado para sustentar instituições religiosas como o Templo e 

este havia sido destruído. Mateus incentiva continuar o pagamento do dízimo como 

fidelidade à preservação da lei que assim prescrevia. Mas para Mateus a lei deve ser 

entendida a partir das coisas mais importantes, e para ele os dízimos, ainda que 

necessários, são secundários. Já os adversários de Mateus centralizam o pagamento 

dessa importância, como forma de reestruturar a comunidade judaica, algo rejeitado 

pelo grupo mateano 95. 

Com relação ao imposto pago ao Templo, esse é um problema enfrentado pela 

comunidade de Mateus, pois o Templo havia sido destruído e o imposto continuava a 

ser cobrado, agora para o Templo de Júpter Capitolino. Embora Jesus e Pedro paguem o 

imposto e assim, obedecem a lei, Jesus questiona a necessidade de se obedecer a essa lei 

e de pagar tal imposto. Ele também demonstra que se opõe às autoridades romanas e 
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também judaicas que coletam o imposto, ainda que permaneça como leal membro da 

comunidade judaica que paga os impostos96. 

Nos textos sobre cobranças de impostos a questão principal envolve situações 

políticas religiosas da Palestina romana. Além do imposto do Templo, o Império pesava 

o povo com uma alta carga de outros tributos e isso indicava a pressão sob a qual os 

palestinenses viviam e trabalhavam97. 

 

1.2.21 – Ricos (basileuvj / plou,sioj / oivkodespo,th|j / 
trapezi,taij) 
 
basilei/j th/j gh/j reis da terra (17,25) – Sem paralelos com Mc e Lc 
plou,sioj rico (19,23) – Em 19,23 Mt muda a expressão em Mc 10,23 e Lc 
18,24 riquezas que tem crh,mata e;contej.  
oivkodespo,th| dono de casa/pai de família (20,1) – Sem paralelos com Mc 
e Lc 
trapezi,taij banqueiros (25,27) – Mt muda bancos tra,pezan de Lc 
19,23 para banqueiros 
plou,sioj rico (27,57) – Mt acrescenta o adjetivo rico à José de Arimatéia, o 
que seus paralelos não fazem 

Aqui chama a atenção a preferência de Mateus por categorizar os ricos. Nos 

trechos em que não há ligação com os paralelos temos os reis da terra (17,25), o dono da 

casa (20,1) e o rico (27,57). Nos trechos em que há ligação com os paralelos Mateus 

altera os termos para categorizar as pessoas ricas: que tem riquezas (Lc 18,24 e Mc 

10,23) por rico (19,13) e também bancos (Lc 19,23) para banqueiros em 25,27. Além de 

acrescentar o adjetivo rico à José de Arimatéia, o que seus paralelos não fazem (27,57). 

O rico costuma explorar o pobre e é por essas situações que Deus o julgará. Daí 

uma dura comparação para com os ricos, pois se torna impossível que um deles se salve, 

a não ser quando Jesus oferece essa salvação que compreende a libertação da pessoa da 

riqueza.98 
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O seguimento de Mateus, que abandona a coletoria de impostos, é a expressão 

da adesão à proposta de Jesus. De fato, o personagem que dá nome ao Evangelho, se 

levanta e segue imediatamente, atrás dessa nova sugestão99.  

No texto sobre o Jovem Rico mais uma vez apresenta Mateus defendendo a 

renúncia ao sucesso terreno em detrimento das atitudes daqueles que que riam seguir 

Jesus100. 

O jovem rico precisa abandonar tudo o que tem sem esperança de algum retorno 

financeiro. Jesus lhe faz a proposta entre dois lados diferentes – servir a Deus ou ao 

dinheiro (6,24) – e para isso precisa abandonar a segurança do dinheiro e assumir a 

segurança dada por Deus. Esta última exige seguimento e fidelidade.  

Ao dizer que em seu grupo não haverá ricos, os próprios discípulos ficam 

temerosos quanto à sua subsistência. Mas na proposta de Jesus a segurança não está nos 

bens materiais, mas no Reino de Deus 101. 

 

1.2.22 – Ladrões (kle,pthj / lh|sthvj) 
 
kle,ptai ladrões (6,20) – Mt muda o paralelo kle,pthj Lc 12,33 que está 
no singular 
sph,laion lh|stw/n covil de bandidos/covil de ladrões (21,13) – igual aos 
paralelos Mc 11,17 e Lc 19,46 

Basicamente Mateus mantém de acordo com os paralelos. 

Para Ulrich Luz este trecho (6,20) é um apelo à razão humana de que o acúmulo 

de riquezas não vale à pena. A traça e o caruncho destroem os vestidos guardados, que 

são uma expressão da riqueza feminina e arcas nas quais são guardadas toda a espécie 

de objetos e bens. Por isso, segundo Luz, o texto incita a se acumular riquezas celestes, 
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com a idéia de recompensa, o que faz pensar diretamente na prática da esmola, das 

obras de caridade de outras boas ações.102 

Warrem Carter diz que o ataque dessa passagem (21,13) é dirigido aos que 

controlavam a economia do Templo. O século seguinte, na interpretação de Carter, 

mostra mais claramente os efeitos desses compradores e vendedores, ou seja, a 

exploração dos pobres pelos líderes religiosos que usufruíam dessa exploração através 

do Templo.103 

Com relação a expulsão dos vendedores do Templo o texto indica a insatisfação 

contra os que atuavam no Templo e favoreciam o comércio e controle romano, 

especialmente a usura desses104. 

 

1.2.23 - Diversos 
 
 basilei,aj tou/ ko,smou reinos do mundo (4,8) – Mt acrescenta a 
expressão em relação ao paralelo Lc 3,12 

Esses reinos do mundo são a vida social, política, econômica e religiosa 

cotidiana.105 E tendo o diabo mostrado a Jesus os reinos do mundo e sua glória, ele diz: 

tudo isso é seu, se me adorar. É uma inventiva a se quebrar o primeiro mandamento. O 

que é mal não é o fim – depois de tudo Jesus irá mesmo herdar as nações e possuir os 

confins da terra. O problema são os meios, que será a servidão a Satanás.106 

 

evlehmosu,nhn esmola (6,2) (6,3) (6,4) – Sem paralelos com Mc e Lc 
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A preocupação maior nesse trecho é maior com o modo como se realiza a 

doação de esmolas, do que com a própria doação dessas esmolas.107 No cristianismo 

primitivo havia em algumas sinagogas assistência comunitária e organizada aos pobres 

e a distribuição do dízimo aos pobres se fazia a critério de cada indivíduo, por isso, 

aconteciam abusos nessa prática da esmola, sendo esta, instrumentalizada para favorecer 

a própria imagem pública.108 

 

 

wrea.n evla,bete( dwrea.n do,te de graça recebestes, de graça daí 
(10,8) – Mt acrescenta a expressão em relação aos paralelos Mc 10,7 e Lc 9,2 

Os discípulos não devem pesar financeiramente nenhum daqueles que os recebe 

na missão, isso para garantir que os pobres também tenham acesso à mensagem. E 

muito menos, os discípulos devem se aproveitar da missão para receber algum benefício 

financeiro, mas abraçar a pobreza.109 Assim os discípulos estão fora de suspeita e se 

tornam exemplos de confiança em Deus.110  

 
ko,smon o[lon kerdh,sh| o mundo inteiro ganhar (16,26) – Mt segue Mc 
8,36 e Lc 9,25 

O mundo inteiro significa a vida política, social, econômica e religiosa cotidiana 

e que conquistas no campo político-econômicas estão envolvidas nesse versículo. O uso 

do verbo perder denota perca econômica e social.111 O desejo de desistir das ambições 

pessoais, o próprio ego não ser o centro da vida e, até mesmo, sofrer pela causa de Deus 

demonstram a condição inversa que é o discipulado.112 Além do fato de que o principal 

                                                 
107 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 214-216. 
108 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. MT 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 
1993. p.451-452. 
109 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p. 307-308. 
110 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.170-173. 
111 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). p.434-436. 
112 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume II. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.670-672. 
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interesse para Mateus nesse trecho é dizer para não se empenhar na busca de posses, 

pois a vida transcende a vida terrena e por isso ela é mais do que toda a riqueza.113 

 

 

1.3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 1 

     Ao apresentarmos esse glossário destacamos que, em praticamente todo o Evangelho 

de Mateus, palavras ou expressões relacionadas ao tema da economia se fazem presente.  

     Ainda que em forma de metáforas, essas palavras e expressões podem indicar uma 

série de questões relacionadas ao tema da riqueza, como mostraram os comentaristas 

por nós utilizados. Além do mais, na evolução dos estudos do Novo Testamento como 

nos afirmou Wayne Meeks, considerar certos pressupostos como a história, nos leva em 

direção científica segura ou métodos que  podem desbloquear de modo estável o 

significado de certos textos. Por isso, torna-se válida a tentativa de apresentar métodos 

como o uso dessa seleção de grupos de palavras como mais uma possibilidade de 

auxílio na análise de textos bíblicos114. 

     Como veremos mais adiante, trabalhamos com a hipótese de que Mateus usou 

Marcos e Q como fonte. E como veremos também, Mateus possui um consistente 

trabalho de construção redacional. Sendo assim, percebemos pela quantidade e 

qualidade de palavras e expressões do campo econômico, que Mateus não apenas 

copiou o que encontrou em Marcos e Q, mas elaborou de modo a conservar e trabalhar 

esse campo de palavras econômico em seu texto por alguma razão de identificação que 

o impulsionou a tal redação. 

     Vejamos, por exemplo, as palavras e expressões encontradas em Mateus e que não 

estão presentes nos seus paralelos, de acordo com a sequência que propusemos no 

capítulo e notemos qual vasta é a utilização de termos econômicos feita por Mateus. 

                                                 
113 LUZ, Ulrich. Matthew 8-20. A Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2001. p.385. 
114 MEEKS, Wayne A. Why study in the New Testament? In: New Testament Studies. 51. (2005) p. 155-
170. 
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Alimento 
evqre,yamen alimentamos (25,37) 

Comer 
fagei/n de comer (25,35)  

Fome 
evpei,nasa tive fome (25,35)  
peinw/nta passando fome/com fome (25,37) 

Sede 
evdi,yhsa tive sede (25,35)  
diyw/nta tendo sede/com sede (25,37)  

Beber 
evpoti,sate, deste de beber (25,35)  
evpoti,samen demos de beber (25,37)  

Vestimentas 
gumno.j nu (25,36)  
perieba,lete, vestistes (25,36)  
gumno.n nu (25,38)  
perieba,lomen vestimos (25,38)  

Tesouros 
qhsaurou.j tesouro, cofres (2,11)  
cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ ouro e incenso e mirra (2,11)  
cruso.n ouro (10,9)  
a;rguron prata (10,9)  
korbana/n tesouro (27,6) 

Trabalhador 
evrga,taj trabalhadores (20,1) (20,2) (20,8)  
avrgoi, desocupados/sem trabalhar (20,6) 
misqw,sasqai contratar (20,1) 
evmisqw,sato contratou (20,7)  
misqo.n salário (20,8)  

Dívidas/pagamentos 
telei/ paga (17,24)  
suna/rai lo,gon acertar conta(s) (18,23)  
ovfeile,thj devedor (18,24)  
avpodou/nai para restituir/pagar (18,25)  
avpodw,sw restituirei/pagarei (18,26) (18,29)  
da,neion dívida (18,27) (18,32)  
avpo,doj  restitui/paga-me (18,28)  
ovfei,leij deves (18,28)  
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avpodw/ restituísse/pagasse (18,30) (18,34)  
ovfeilo,Menon que devia (18,30) (18,34) 
w;feilen devia (18,28) 
avpo,doj paga (20,8)  

Recompensa 
misqo.n recompensa (6,1) (6,2)  
avpodw,sei recompensará (6,4)  

Dinheiro 
di,dracma duas dracmas (17,24) (17,24)  
stath/Ra estáter (17,27)  
muri,wn tala,ntwn de dez mil talentos (18,24)  
e`kato.n dhna,ria cem denários (18,28)  
dhnari,ou denário (20,2) (20,9) (20,10) (20,13) 
avrgu,ria moedas de prata (27,6) (27,3) (27,4)  
avrgu,ria dinheiro (28,12) (28,15)  

Comprar 
hvgo,rasan compraram (27,7)  

Vender 
praqh/nai ser vendido/vendessem (18,25)  

Bens  
oivki,na casa – (2,11)  
pa,nta o[sa e;cei tudo quanto tem/bens (18,25)  

Tributos/impostos 
te,lh impostos (17,25)  
kh/nson tributo (17,25) 

Ricos 
basilei/j th/j gh/j reis da terra (17,25)  
oivkodespo,th| dono de casa/pai de família (20,1)  
plou,sioj rico (27,57)  

Diversos 
evlehmosu,nhn esmola (6,2) (6,3) (6,4)  
 

     Vale à pena ressaltar quais aspectos do tema economia aparecem dentro do campo 

econômico selecionado e comentado no capítulo para vislumbrarmos, de maneira mais 

sucinta ainda, a quantidade desse material no texto mateano. As palavras pertencem ao 
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mundo cultural no qual trafegam115, dessa forma, o seu significado inicial pode se abrir, 

criar ramificações e apresentar novas possibilidades de interpretação. Sabendo disso, 

optamos por trabalharmos a noção imediata que as palavras selecionadas nos 

apresentam, o que também nos garante analisar essa relação entre grupos sociais, língua 

e cultura,116 uma vez que as palavras não habitam o mundo de maneira isolada117.  

     Determinadas palavras do campo que estipulamos possuem uma força que 

extrapolam o texto escrito, viram símbolos e possuem significância em diferentes 

épocas e lugares. Basta ver a arte cristã que retratou os pães e peixes – narrativa 

encontrada em todos os quatro evangelhos bíblicos – desde as imagens encontradas nas 

catacumbas dos primeiros cristãos118. 

   Nesse quesito alimentação, além dessa própria palavra temos: comer, beber, sede, 

saciar, pão, peixe. Essas palavras muitas vezes relacionadas à falta dessa alimentação. 

Outras são às relacionadas à bens financeiros como: bens, dinheiro, ouro, tesouros, 

recompesa... Muitas das vezes essas palavras aparecem ligadas ao combate contra 

acúmulo desses itens. Temos ainda o problema das dívidas, dos impostos, dos tributos 

que também se conectam ao tema em questão. E merece destaque também a 

classificação das pessoas a partir das realidades econômicas em pobres, ricos, ladrões... 

Pudemos perceber por esse mapeamento, que em relação à seleção de grupos de 

palavras utilizadas na redação do Evangelho de Mateus o econômico é uma realidade. O 

texto ao mesmo tempo em que é releitura da história de Jesus, é principalmente 

hermenêutica da experiência comunitária, que revê seu passado e tradições a partir de 

novos parâmetros.119 É preciso destacar que não é apenas o aparecimento de palavras do 

campo econômico em material exclusivo de Mateus que nos deve chamar a atenção, 

mas tão importante quanto, são as ampliações e alterações em relação aos paralelos 

                                                 
115 WEDEEN, Lisa. Conceptualizing culture. Possibilites for political science. In: American Political 
Science Review. 94.4. (2002). p. 713-128. 
116 GOODENOUGH, Ward, H. In Pursuit of culture. In: Annual Review Antrhopology. 32. (2003). p. 1-
12.  
117 HANNERZ, Ulf. Fluxos, fronteiras, híbridos. Palavras-chave da Antropologia Trasnacional. In: 
Mana. 3.1. (1997). p. 7- 39.  
118 SUMMERS, Charles A. Matthew 14,13-21. In: Interpretation. 59.3. (2005) p.298-299. 
119 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma gravidez suspeita, o messianismo e a hermenêutica. Anotações 
sobre Mateus 1,18-25. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana. O Evangelho de Mateus. A 
igreja de Jesus, utopia de uma nova igreja . 27. Petrópolis: Vozes, 1998. p.29-47. 



 42 

operadas por Mateus, demonstrando a ação redacional exercida por ele para atingir seu 

objetivo. 

Como nesse primeiro capítulo apresentamos esse mapeamento do Evangelho de 

Mateus de uma forma mais ampla, e dessa maneira, pudemos ter um contato geral com 

a obra e o estudo que nela propomos, passaremos agora a analisar um dos textos 

mateanos, a fim de nos aprofundarmos no nosso tema através de um texto específico.  
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CAPÍTULO 2 – O TEXTO DE MATEUS 

 
 

2.1 - INTRODUÇÃO 

A partir da seleção e análise dos textos que fizemos no primeiro capítulo, 

queremos agora nos aprofundar numa das perícopes do Evangelho de Mateus com a 

intenção de, com a análise exegética, adentrar mais no texto e averiguar de forma mais 

detalhada a possibilidade da leitura que propomos.120. 

Escolhemos para essa análise a seguinte perícope: Mateus, capítulo 13, 

versículos 44 a 46. Trecho mais conhecido como a parábola do tesouro escondido no 

campo e a parábola da pérola de grande valor. Ambas fazem parte do mapeamento 

proposto no primeiro capítulo deste trabalho, ainda que não tenham sido apresentadas 

lá. Não as mostramos, justamente, por escolhermos tal perícope para nos aprofundarmos 

no tema. 

Antes de analisar as parábolas propriamente ditas, achamos conveniente fazer 

algumas considerações a respeito do tema parábola. Dessa forma, apresentamos, ainda 

                                                 
120 Orientamos-nos para essa exegese a partir do método histórico-crítico apresentado por Uwe Wegner 
in: WEGNER, Uve. Exegese do Novo Testamento: Manual de metodologia. 4ª. Edição. São Paulo/São 
Leopoldo: Paulus/Sinodal, 1998.  
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que brevemente, certa evolução no estudo das parábolas desde Adolf Jülicher. Nessas 

considerações também está presente aquilo que consideramos de suma importância para 

a nossa pesquisa: entender as parábolas como reflexo do cotidiano, a partir da sua 

construção e transmissão oral.  

Seguido a isso, vamos aos passos do estudo exegético, a partir de uma tradução 

própria, a delimitação da perícope e a análise desse texto. Vale observar que nossa 

perícope faz parte de um bloco composto por três parábolas, mas acreditamos que 

apenas duas compõem uma perícope e trabalhamos essa hipótese.  

Sendo nossa perícope duas parábolas, trabalhamos cuidadosamente este tema. 

As propostas de diversos autores para o assunto parábolas, o que são elas, a influência 

do contexto e da comunidade no processo de redação das parábolas, o seu duplo lugar 

histórico, as imagens que compõem os textos parabólicos e sua possível relação com o 

cotidiano. 

E assim, pudemos, analisando o que diversos autores apresentaram a respeito do 

texto por nós selecionado, analisar o conteúdo de ambas as parábolas e, dessa maneira, 

refletir sobre a proposta teológica que o autor/redator do Evangelho de Mateus nos 

apresenta. 

 

2.2 – AS PARÁBOLAS  

 

2.2.1 O estudo sobre as parábolas 

É consenso entre vários pesquisadores121 que desde Adolf Jülicher mudou-se o 

entendimento sobre a questão da relação entre parábola e alegoria, uma vez que, até 

                                                 
121 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974.; JEREMIAS, Joachim. As 
parábolas de Jesus. 3ª. Edição. São Paulo: Paulinas, 1980.; BERGER, Klaus. As formas literárias do 
Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1998. (Coleção Bíblica Loyola).; VASCONCELLOS, 
Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola dos vinhateiros.  
Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior (Atual 
UMESP). 1994.; SOUZA, Ricardo de Oliveira. Opressão Econômica e Violência Social. Retratos do 
cotidiano em três parábolas da Fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19,12-27). Dissertação de Mestrado. São 
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2008. 
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então, a Igreja, durante um longo período, interpretou as parábolas por meio de 

alegorias.  

Segundo Joachim Jeremias, pouco tempo depois da morte de Jesus as parábolas 

começaram a sofrer este tipo de interpretação e isto se deveu a vários motivos, entre 

eles, um desejo de encontrar nas palavras de Jesus um significado mais profundo, além 

da relação com o mundo helenístico cheio de mitos que eram interpretados dessa forma 

alegórica e que influenciaram o judaísmo e os redatores cristãos. 

  Nesse processo de interpretação alegórica cada termo da parábola devia ser 

criptograma de uma idéia122, de maneira que o texto só poderia ser compreendido após 

se decifrar o significado de cada palavra, ou seja, na alegoria cada detalhe possui um 

sentido misterioso e profundo que precisa ser descoberto.  

Segundo Pedro de Lima Vasconcellos, com essa distinção entre parábola e 

alegoria, deu-se uma nova força aos estudos referente às parábolas, partindo-se agora 

em busca da compreensão da parábola como gênero literário específico123. 

Pedro Vasconcellos apresenta um resumo do conceito de alegoria de Jülicher: 

...uma história deliberadamente misteriosa, sendo que cada aspecto seu deve 
se referir a alguma coisa que não ele mesmo. Para que seja possível a 
interpretação de uma alegoria, é necessária uma chave para identificar os 
vários elementos dela, já que ela é feita por uma série de metáforas124.  

Sendo assim, somente quem possuísse a chave conseguiria decifrar o significado 

alegórico do texto, podendo dessa maneira, explicá- lo num modo não enigmático, 

decifrando-o. Quem não tivesse acesso a essa chave não entenderia a mensagem oculta. 

Charles Dodd considera que Jülicher nos guiou quanto ao primeiro passo que 

precisamos dar para entendermos as parábolas, ou seja, o de livrar as parábolas da 

leitura alegórica e o de vermos nela um recorte da vida real125. Mas Joachim Jeremias 

                                                 
122 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974.  p. 21. 
123 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.57. 
124 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.57. 
125 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974. p. 32. 
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avalia que Jülicher deixou seu trabalho incompleto, pois segundo ele, o principal ainda 

estava em falta na interpretação das parábolas – e este é o grande desafio para este autor 

em relação ao estudo das parábolas – o de tentar descobrir o sentido original das 

parábolas126, o que não é o objetivo da nossa pesquisa, como veremos adiante. 

Quanto aos recortes da vida real presente na parábola, também os consideramos 

importantes, pois acreditamos que eles nos permitem entender melhor a mensagem que 

o discurso parabólico pretende transmitir, pois podem nos remeter ao contexto no qual 

essas parábolas foram produzidas. Mas não leremos a parábola como simples recorte 

direto da vida real, conforme a proposta de Charles Dood, ainda que a percepção da 

vida cotidiana na parábola seja importante para nossa pesquisa. 

Ao tentarmos entender melhor a mensagem e o contexto das parábolas, isso não 

nos faz concordar com Joachim Jeremias, para quem a principal tarefa da pesquisa em 

parábolas é descobrir o sentido original das mesmas. Isso porque Joachim Jeremias 

intenta descobrir esse sentido original na ipsissima vox de Jesus. São palavras do autor: 

Daí resulta a tarefa. Jesus falou a homens de carne e sangue, a partir do 
momento para o momento. Cada uma das suas parábolas tem um lugar 
histórico determinado na sua vida. Tentar reobtê-los: eis a tarefa. O que 
Jesus quis dizer nesta ou naquela hora determinada? Como sua palavra 
repercutiu sobre os ouvintes? Vale a pena fazer essas questões, para – tanto 
quanto possível – chegarmos ao sentido original das parábolas de Jesus, à 
sua “ipsissima vox”127.  

Nossa intenção não é a de chegar a essa ipsissima Vox, mas entender a 

mensagem das parábolas por nós analisadas à luz da comunidade mateana e por isso, ao 

mesmo tempo, absorver através desses textos, maiores informações sobre o contexto 

nos quais eles circularam e como atingiram tal comunidade.  

O próprio Joachim Jeremias diz que as parábolas têm um duplo lugar histórico: 

primeiro, o lugar original de tudo o que Jesus disse e que fez parte da vida concreta 

dele; e o segundo, no seio da Igreja que transformava essas palavras de Jesus de acordo 

com a situação em que viviam. Mas segundo Joachim Jeremias, mesmo sabendo que 

muitas parábolas estão ligadas ao contexto da Igreja das origens, deve-se tentar reobter 

                                                 
126 JEREMIAS, Joachim. As parábolas de Jesus. 3ª. Edição. São Paulo: Paulinas, 1980. p.13. 
127 JEREMIAS, Joachim. As parábolas de Jesus. 3ª. Edição. São Paulo: Paulinas, 1980. p.15. 
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o lugar original das palavras de Jesus nessas parábolas para entender as transformações 

sofridas pelas parábolas128. 

Para nós é claro a necessidade de entendermos as parábolas e seu lugar histórico 

na Igreja das origens, mais especificamente no nosso estudo, na comunidade de Mateus. 

O que fica é a questão se o material exclusivo de Mateus, como é o caso da perícope 

que será por nós analisada, foi dita por Jesus e por isso seja importante buscar seu 

sentido original, ou se esse material foi criado pelo redator mateano, o que segundo 

Davies e Alisson não é possível saber, pois, há uma dúvida relativa às parábolas do 

tesouro escondido, se Jesus era seu autor 129. 

Sendo assim, analisaremos a nossa perícope como fruto e reflexo do cotidiano 

daqueles que a redigiram e a primeiro receberam, levando em conta, claro, a 

possibilidade da parábola ser tradição oral, quem sabe, originada em Jesus, mesmo não 

sendo nossa prioridade buscar na parábola o seu sentido a partir das palavras do Jesus 

Histórico como propõe Joachim Jeremias. E dessa forma, analisaremos as parábolas 

como um gênero literário específico como nos apresenta Pedro Vasconcellos. 

Nessa maneira de tratar as parábolas optamos pela posição de Klaus Berger que 

propõe ao invés da nomenclatura: “metade real/metade- imagem”, usar: plano de 

partida/plano da imagem:  

Não se trata nem de metades que é preciso ajuntar para formarem um todo, 
nem de textos acabados, independentes. É exatamente o fenômeno das 
concordâncias semânticas que mostra tratar-se de níveis ou “planos” de 
linguagem que se confrontam ou se penetram.  Não se trata do plano da 
realidade, mas do plano de partida. Isso significa que neste plano é usada 
uma linguagem mais comum, que consiste até, em grande parte, em 
metáforas usuais e lexicalizadas, não sendo, de forma alguma, livre de 
imagens: apenas representa a maneira mais usual e não-elucidada de falar 
sobre um tema. A parábola apresenta -se como uma imagem relativa ao 
primeiro plano. Isso obedece, com perfeição, ao princípio contextual: uma 
parábola é um texto em relação com o seu contexto; não é suficiente em 
si130. 

                                                 
128 JEREMIAS, Joachim. As parábolas de Jesus. 3ª. Edição. São Paulo: Paulinas, 1980. p.17-18 
129 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.435. 
130 BERGER, Klaus. As formas literárias do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
(Coleção Bíblica Loyola). p. 41. 
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Para o autor, plano de partida diz respeito à linguagem comum usada na 

parábola e plano da imagem o que se quer comunicar através desse discurso. Para isso é 

necessário que haja certa proximidade entre esses dois planos. A ligação entre eles se dá 

a partir de uma relação semântica. Essa relação é vista por Klaus Berger como o que 

proporciona uma maior ou menor proximidade entre os planos de partida e de imagem. 

Além disso, muitas vezes é nessa relação semântica que está a chave de interpretação da 

parábola 131. 

Então fica claro que, quanto mais ligados ao cotidiano das pessoas forem as 

palavras do plano de partida usadas nas parábolas e quanto mais rápidas essas palavras 

forem compreendidas no plano da imagem por terem o significado igual ao do primeiro 

plano, maior é a proximidade semântica e conseqüentemente, mais direta é a 

interpretação da parábola em questão.  

 

2.2.2 – Parábolas como reflexo do cotidiano 

Segundo Klaus Berger, depois do trabalho de Jülicher, o que entrou como a 

novidade na análise das formas foram questões a respeito da situação e contexto das 

parábolas132.  

Para Charles Dodd tudo nas parábolas está em sintonia com a vida. Para este 

autor os processos da natureza e as ações dos personagens nas parábolas estão de acordo 

com a realidade e através desses processos e ações é possível perceber o mundo de 

nossa experiência133. Mas apesar de Charles Dodd mostrar o realismo presente nas 

parábolas evangélicas, o autor considera que esse realismo provém de uma ligação entre 

realidade e espiritualidade na pregação de Jesus, ou seja, o mundo espiritual é de certo 

modo semelhante ao cotidiano dos homens. 

                                                 
131 BERGER, Klaus. As formas literárias do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
(Coleção Bíblica Loyola). p.41-43. 
132 BERGER, Klaus. As formas literárias do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
(Coleção Bíblica Loyola). p. 41-43. 
133 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974. p.29. 
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Vale à pena ressaltar que não queremos dessa maneira espiritualizar as parábolas 

em detrimento do seu real entendimento. Vale aqui o alerta de Pablo Richard134, de que, 

quando não entendemos um texto bíblico costumamos ignorá- lo ou espiritualizá- lo. Mas 

essa ligação feita por Charles Dodd faz sentido, na medida em que  o mundo espiritual 

apresentado na pregação de Jesus se assemelha à vida hodierna dos ouvintes, através 

dos exemplos de comparação das parábolas entramos na vida concreta daqueles que 

receberam esses ensinamentos, e isso para nós é fundamental135.  

  Inclusive, o próprio Charles Dodd considera como trabalho daquele que se 

ocupa em interpretar as parábolas em descobrir a situação particular em que foram 

proferidas, ainda que, para ele, não sabemos até que ponto os evangelistas nos ajudam a 

relacionar as parábolas com sua situação originária, tanto pela diferença temporal 

entre, quando os fatos ocorreram e quando os textos foram fixados, e ainda, por vezes a 

mesma parábola aparecer em contextos diferentes nos evangelhos136. O problema é que 

Charles Dodd não avança em relação ao contexto das parábolas apesar de dar certa 

importância a ele.  

Pedro Vasconcellos fez esse alerta no seu trabalho sobre a parábola dos 

vinhateiros, de que o lugar dado ao contexto histórico e social que originou os textos 

que dispomos hoje é mínimo. E que ainda que autores como Dodd, Jeremias e outros 

dêem algum espaço a esta questão, este espaço é insuficiente e sem relevância na busca 

do sentido da parábola137. O autor propõe que se dê mais importância e que se analisem 

as parábolas levando em conta as imagens das quais àquelas se compõem, pois para ele, 

essas imagens precisam ser também interpretadas, por não serem meras alusões, mas 

fatos. E afirma ainda: é a partir das imagens138 recolhidas pelas parábolas que estas 

devem ser interpretadas adequadamente139. 

                                                 
134 RICHARD, Pablo. Evangelho de Mateus. Uma vis ão glogal e libertadora. In: Revista de Interpretação 
Bíblica Latino-Americana. O Evangelho de Mateus. A igreja de Jesus, utopia de uma nova igreja . 27. 
Petrópolis: Vozes, 1998. p.7-28. 
135 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974. p.34. 
136 BERGER, Klaus. As formas literárias do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
(Coleção Bíblica Loyola). p.34. 
137 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994.p.46. 
138 Vale ressaltar que imagens da proposta de Pedro Vasconcellos é diferente do plano de imagem da 
teoria de Klaus Berger. As imagens de que fala Pedro Vasconcelos e que vamos continuar a tratar abaixo, 
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Mas por que interpretar as parábolas por meio das suas imagens (ou imagens do 

dia-a-dia contidas no plano de partida)? 

Primeiramente, porque durante o seu processo redacional até a fixação do texto 

como o temos, provavelmente as parábolas receberam alterações em relação ao sentido 

que as fez surgir. Com isso as imagens evocadas podem trazer-nos informações 

preciosas a respeito do contexto sob o qual a parábola foi fixada, ainda que esse 

contexto seja o mais próximo do texto que temos hoje. 

Segundo, por entendermos as parábolas, da mesma forma que Pedro 

Vasconcellos, não como meras ilustrações, mas nessas imagens encontram-se alusões a 

situações concretas. 

Diz ele: 

É necessário, portanto, notar bem quais as imagens são encontradas nas 
parábolas, quais suas características, donde elas provêm e como são 
utilizadas: afinal de contas, elas têm relevância fundamental. Com a perda 
irreversível do contexto que fez cada uma das parábolas surgir, esta 
necessidade se faz ainda mais imperiosa. Absolutamente indispensável é 
levar a sério a materialidade das imagens recolhidas por determinada 
parábola. É a materialidade delas, o seu ser concreto que se constitui no 
elemento  metafórico da parábola!140 

Muitas das parábolas, naturalmente, já nos dão indícios de contextualização 

através das imagens que utilizam. São imagens relacionadas ao mundo do campo, do 

trabalho e, porque não, de relações envolvendo algum tipo de valor econômico. Isso já 

nos motiva a buscarmos no processo de significação das parábolas as razões pelas quais 

estas, e não outras imagens, foram evocadas na construção das parábolas. 

Lembremos sempre que nosso objetivo é descobrir a intenção da parábola no 

ambiente da comunidade mateana, ou seja, é preciso associar essas imagens ao espaço 

social das comunidades primitivas que transmitiram e receberam as parábolas. Por isso, 

                                                                                                                                               
são diretamente relacionadas ao ponto de partida da proposta de Klaus Berger, uma vez que, essas 
imagens dizem respeito à linguagem cotidiana de que nos fala Berger no seu plano de partida da parábola. 
139 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.75. 
140 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.78. 
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sabemos que essas imagens não são descrição pura e verdadeira da realidade, nem de 

quando foram construídas e muito menos de quando foram fixadas, mas ainda sim, essa 

ligação entre o contexto da Galiléia do I século e as imagens das parábolas, acreditamos, 

favorece uma melhor compreensão desta, a partir de uma visualização melhor daquela. 

Claro que é necessário tomarmos cuidado, como nos mostrou Anthony Saldarini, 

a respeito de uma confiança exagerada na fonte, ainda mais porque essas parábolas 

poderiam ser recriadas e reinterpretadas pelas primeiras comunidades cristãs. Diz 

Saldarini que é preciso esse cuidado na análise da redação dos textos do evangelho, 

pois: O que os grupos dizem de si mesmos e sobre os outros muitas vezes reflete o que 

desejam que seja verdade, não o que realmente é o caso141. E por isso, precisamos 

investigar mais apuradamente nossa perícope e tentar perceber a relação do texto com o 

contexto e do redator com os primeiros ouvintes/leitores. Quanto a isso nos diz Paulo 

Nogueira: a dinâmica da vida dos primeiros cristãos é que dinamizava a criação e 

interpretação das parábolas142.  

As parábolas, então, possuem essa capacidade de, através de suas imagens, 

revelar-nos algo da realidade da sociedade da Galiléia do primeiro século. E é possível 

ver presença desses indícios nas narrativas. Mas não podemos perder o foco de que 

nosso interesse é o discurso composto por Mateus, na e para sua comunidade, uma vez 

que o estudo das parábolas é, na maioria das vezes, voltado primeiramente, não para se 

entender as comunidades primitivas, mas para buscar o Jesus Histórico presente nelas, 

como vimos anteriormente com Joachim Jeremias. 

As parábolas tiveram pertinência também no ambiente das comunidades 
primitivas. Esta constatação exige que se repense o lugar social dos grupos 
e comunidades que assimilaram e transmitiram as parábolas. O fato de se 
ter vinculado muito apressadamente as parábolas à figura do Jesus 
histórico fez com que elas fossem vistas como irrelevantes para a 
compreensão das origens cristãs143. 

Sendo assim, cabe a nós buscarmos esse entendimento das parábolas no seio da 

comunidade cristã mateana. Como vivia a comunidade e de que maneira as parábolas 
                                                 
141 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 2000. p.9. 
142 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. A polissemia das parábolas de Jesus. Uma crítica à prática 
exegética de textos metafóricos a partir de Marcos 4. In: Reflexões no Ca minho. 4. Campinas, 1993. 
p.39.  
143 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.88. 
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foram utilizadas, recriadas ou interpretadas, pois segundo Pedro Vasconcellos o 

objetivo das parábolas nas primeiras comunidades era o de transcender a realidade 

para transformá-la, ou seja, uma resposta à situação a qual vivia o grupo em questão144. 

 

2.2.3 – Parábolas e oralidade  

No seu recente trabalho sobre parábolas: Opressão Econômica e Violência 

Social: Retratos do cotidiano em três parábolas da Fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19,12-

27), Ricardo Oliveira de Souza apresenta um estudo sobre a pedagogia usada nas 

parábolas. Segundo o autor, uma vez que as histórias eram transmitidas de forma oral, 

para que elas não se perdessem era fundamental um método de ensino que fixasse o 

conteúdo na memória dos ouvintes. E esse método se dava através do uso de imagens, 

símbolos e situações ligadas ao cotidiano das pessoas145.  

Se valendo de autores, que nos seus trabalhos, relacionam às parábolas aos 

métodos educacionais e pedagógicos146, Ricardo Souza acredita que este uso de imagens 

do cotidiano nos ensinamentos se torna comprovadamente eficiente no sistema de 

aprendizado, pois esse conteúdo transmitido na forma oral a partir das relações do dia-

a-dia dos ouvintes adsorveu-se na memória dessas pessoas que, por sua vez, 

retransmitiam as histórias às gerações posteriores147. E dessa forma, após essa fixação 

mnemônica, com o tempo, o procedimento posterior foi o de transferir para a escrita o 

que já estava na lembrança das pessoas148. 

Num parágrafo do seu trabalho, Ricardo Souza resume a idéia pedagógica das 

parábolas que ele apresenta: 
                                                 
144 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.79. 
145 SOUZA, Ricardo de Oliveira. Opressão Econômica e Violência Social. Retratos do cotidiano em três 
parábolas da Fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19,12-27). Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2008. p.12. 
146 Joachim Jeremias também diz que: Reconhece-se de modo geral que as imagens se imprimem mais 
fortemente na memória do que as idéias abstratas. In: JEREMIAS, Joachim. As parábolas de Jesus. 3ª. 
Edição. São Paulo: Paulinas, 1980. p.7. 
147 SOUZA, Ricardo de Oliveira. Opressão Econômica e Violência Social. Retratos do cotidiano em três 
parábolas da Fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19,12-27). Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2008. p.12. 
148 SOUZA, Ricardo de Oliveira. Opressão Econômica e Violência Social. Retratos do cotidiano em três 
parábolas da Fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19,12-27). Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2008. p.47. 
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As parábolas despertavam o interesse das pessoas, pois elas estavam 
ligadas à sua maneira de agir e seus comportamentos. Por isso, é nítida a 
eficácia pedagógica do seu ensino. Era um método de fixação da mensagem 
através de figuras e situações que partia das coisas comuns. Coisas que a 
família campesina pobre e sem instrução poderia entender perfeitamente: 
“O reino de Deus é como um grão de mostarda”, “como um fermento”. As 
idéias eram fixadas a tal ponto que, depois que a pessoa tivesse contato com 
o grão de mostarda ou visse sua árvore, lembraria das palavras de Jesus. 
Numa cultura em que a oralidade era a forma mais usada para a 
transmissão do conhecimento, a fixação do ensino através de imagens, 
símbolos e situações concretas da vida cotidiana era fundamental149. 

Isso explica segundo Ricardo Souza, o fato das parábolas terem sido avaliadas 

como a maneira mais direta de se chegar perto do Jesus Histórico150.  

Concordamos com o fato de que o processo pedagógico de memorização 

utilizado nas parábolas é real e sem dúvida, eficiente. Na tradição oral são inúmeros os 

casos que atestam tal prática. Ainda hoje, o método de se fixar informação na memória 

de ouvintes através do uso imagético cotidiano é amplamente usado, basta ver o 

discurso religioso nas homilias, sermões e pregações nas quais os oradores usam 

exemplos cotidianos para auxiliar na interpretação que fazem dos textos bíblicos.    

Mas no que diz respeito ao uso desse recurso nas parábolas e, especialmente de 

extrair desse procedimento a afirmação de que as parábolas são o que há de mais 

próximo da palavra e da doutrina de Jesus Cristo, temos algumas considerações a fazer, 

pois como bem disse Pedro Vasconcelos: Afirmar a necessidade da percepção do 

contexto histórico para a compreensão das parábolas não significa vinculá-las 

automaticamente ao Jesus histórico151.  

  Em primeiro lugar retomamos a afirmação acima de Pedro Vasconcellos, pois 

segundo o autor é um erro identificar diretamente estágios anteriores da fixação dos 

textos ao Jesus Histórico. Ele afirma que possível e provavelmente em algum momento 

                                                 
149 SOUZA, Ricardo de Oliveira. Opressão Econômica e Violência Social. Retratos do cotidiano em três 
parábolas da Fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19,12-27). Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2008. p.48. 
150 SOUZA, Ricardo de Oliveira. Opressão Econômica e Violência Social. Retratos do cotidiano em três 
parábolas da Fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19,12-27). Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2008. p.13. 
151 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.91. 
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isso aconteceu, mas não é obrigatório. Isso porque segundo Pedro Vasconcellos: Não se 

pode negar à Igreja primitiva ao menos a possibilidade de ter criado parábolas152.  

É nessa perspectiva que também entendemos as parábolas. Sabemos da 

importância da tradição oral antes da fixação dos textos. Concordamos que o processo 

de uso de imagens cotidianas é eficaz na memorização do discurso e que esse recurso 

pedagógico foi usado para que as preleções fossem assimiladas pelos ouvintes. Mas isso 

não obriga a que as parábolas sejam, todas elas, oriundas diretamente da pregação do 

Jesus Histórico. Ao considerar a Igreja primitiva como possível criadora de parábolas, 

podemos vislumbrar – nessas parábolas supostamente criadas ou reformuladas pela 

Igreja primitiva –, através das imagens que são usadas nessas parábolas, algo da vida e 

do contexto das comunidades primitivas, no nosso caso, a comunidade mateana.  

Além do mais, a tradição oral também estava viva no interior da Igreja primitiva. 

Esse processo pedagógico de fixação mnemônica através de imagens da realidade dos 

ouvintes, também foi importante na tradição oral das primeiras comunidades, pois 

quando dizemos da possibilidade da Igreja primitiva criar parábolas não quer dizer que 

elas tenham sido criadas diretamente no texto escrito, mas que, muito provavelmente, 

tiveram uma vida oral no seio da comunidade antes de serem fixadas no texto escrito, o 

que ajuda a entender a presença do recurso de memorização. 

Segundo Ana Pinheiro dos Santos, no mundo antigo a própria comunicação 

manuscrita tinha resquícios da oralidade e o ato de contar histórias era algo corriqueiro e 

que acontecia em diversos contextos. A autora diz ainda, que as histórias não eram 

fixas, mas adaptadas aos ouvintes e contextualizadas por eles mesmos, e que por isso 

essas histórias eram o reflexo do lugar social de mulheres e homens 153. 

Desta maneira, optamos pelo que nos apresenta Pedro Vasconcellos. Segundo 

ele, não devemos colocar em primeiro plano a questão da origem das parábolas em 

relação ao Jesus Histórico, mas devemos priorizar a inclusão delas no contexto da 

sociedade da Galiléia do I século e a interpretação que aí receberam. E somente depois 
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disso poderemos questionar se essas parábolas podem ser atribuídas ou não ao Jesus 

Histórico154, pois levantar a historicidade das parábolas, segundo John Dominic 

Crossan, é sempre válido, e em certos momentos crucial para o entendimento das 

mesmas.155 

 

2.2.4 – Como entender as parábolas 

Joachim Jeremias define as parábolas como mashal:  

O marchal hebraico e o mathla aramaico designava, mesmo no judaísmo 
pós-bíblico, sem que se possa fazer um quadro esquemático, toda sorte de 
linguagem figurada: parábola, comparação, alegoria, fábula, provérbio, 
revelação apocalíptica, dito enigmático, pseudônimo, símbolo, figura de 
ficção, exemplo (tipo), motivo, argumentação, apologia, objeção, piada. Em 
correspondência, tem a palavra grega parabolé no Novo Testamento o 
sentido tanto de parábola como de comparação...156  

Ricardo Souza, que traz essa definição de Joachim Jeremias em seu trabalho, diz 

que este mashal possuía uma palpável ligação com a vida cotidiana, uma vez que, não 

somente as imagens são retiradas do dia-a-dia, mas também o significado do texto seria 

expressão da realidade. Realidade esta, que segundo Ricardo Souza, talvez não poderia 

ser mostrada, a não ser que essa forma de denúncia fosse através de recursos literários 

diversos como o marshal157.  

É com essa relação que Ricardo Souza trabalha, tanto que o autor coloca logo no 

início da sua dissertação a seguinte afirmação sobre as parábolas: Ás vezes elas querem 

apenas contar, dizer que o cotidiano é mal, ou até mesmo bom158. Dessa forma, as 

parábolas passam a não somente buscar na realidade cotidiana fontes para as imagens  

que usa, mas também o conteúdo que quer dirigir a seus ouvintes. 
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Veremos que o Evangelho de Mateus é um texto muito bem produzido e 

organizado e que quer dizer algo. Isso nos dá a possibilidade de entendermos, de modo 

especial, as parábolas exclusivas de Mateus (nossa perícope) que também podem ter 

sido ditas por Jesus e repetidas pelas primeiras comunidades – como resultado no texto 

final de um elaborado processo lingüístico para alcançar esse objetivo de relatar fatos do 

cotidiano. Fatos esses que talvez não pudessem, em virtude de pressões políticas, 

religiosas e/ou econômicas serem mostrados abertamente. O que, segundo Ricardo 

Souza, explicaria o fato das parábolas terem a intenção de causar alguma reação no 

ouvinte ou leitor, pois eles em algum momento se identificariam com algum dos 

personagens ou se veriam nitidamente numa das situações demonstradas159.  

Entendendo as parábolas dessa forma, podemos repetir a pergunta de Charles 

Dodd: O que são então as parábolas se não são alegorias? Para ele, a parábola é uma 

maneira de ver as coisas não por meio de imagens que precisam ser decifradas como as 

alegorias, mas através de imagens de coisas concretas160.  

Acontece que Charles Dodd entende que a parábola faz a comparação a partir de 

situações do cotidiano, mas a relação com o cotidiano é para atrair o ouvinte que 

conhece essas realidades. No que tange a interpretação por parte do ouvinte, essas 

situações do cotidiano não estão diretamente ligadas com o que a parábola quer mostrar, 

e sim, servem para gerar dúvidas e conseqüente reflexão dos ouvintes161. 

Por isso que a partir dessa diferenciação entre parábola e alegoria o estudo das 

parábolas avançou consideravelmente, mas não se pode parar na definição de Charles 

Dodd, pois a parábola passou a ser analisada como forma literária, e como tal, além das 

imagens utilizadas surgirem da vida real, a sua aplicação precisa ser entendida a partir 

da comparação realizada, ou seja, as duas realidades se relacionam e, por que não, se 

complementam. 

Essas realidades se complementam, pois por um lado, temos o fato das parábolas 

utilizarem imagens e o melhor entendimento delas estar diretamente ligado à distância 
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temporal, espacial e cultural das imagens utilizadas. Assim, dependendo da proximidade 

ou distanciamento dos ouvintes, leitores da realidade ali apresentada, maior ou menor o 

entendimento desses da parábola. Por outro lado, a falta de ligação entre as imagens 

concretas apresentadas e a significação a parábola gera um livre entendimento, daí a 

alegorização livre, na qual, as parábolas são vistas somente a partir do sentido que é 

diretamente adquirido por quem a ouve ou lê.  

Enfim, tanto a distância e conseqüente não entendimento das imagens das 

parábolas, quanto uma interpretação que não passe por essas imagens faz com que o 

processo de leitura, interpretação e aplicação do texto não corresponda ao que 

consideramos correto em relação aos processos de leitura e interpretação de textos. São 

palavras de Pedro Vasconcellos: (a parábola) Quer ser hermenêutica desta realidade. 

Não alcança seu sentido em si mesmo, mas apenas na confrontação com a realidade 

cujas imagens são evocadas162.  

E continua ele: 

Com isso estamos querendo insistir em que as parábolas só podem ser 
adequadamente compreendidas quando situadas no contexto que as fez 
surgir. Este é o referencial fundamental para que possam ser compreendidas 
as parábolas quando de sua origem. E isto se justifica basicamente porque 
cada parábola, emergindo da realidade, é na verdade hermenêutica desta. 
Parábola supõe uma situação concreta, chama a atenção para aspectos dela 
e se interessa em interferir nela163. 

E acreditamos que através dessa ligação semântica, dessa proximidade dos 

planos de partida e imagem temos a chave de interpretação da parábola, uma vez que 

ambos os planos das parábolas por nós selecionada para a análise, possuem uma 

linguagem que além de facilitar esse jogo de sentidos, estão ligados ao cotidiano. 

Esse último fato é importante, pois quanto mais ligados ao cotidiano das pessoas 

forem as palavras do plano de partida usadas nas parábolas e quanto mais rápida for a 

assimilação dessas palavras no plano da imagem por possuírem essa ligação com o 

plano de partida, maior é a proximidade de sentidos e conseqüentemente, mais direta é a 

                                                 
162 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.77. 
163 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.84. 
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interpretação da parábola. Além disso, o material usado nos planos já nos desperta 

interesse imediato. Imagens relacionadas ao campo, ao trabalho e a relações no âmbito 

econômico, já nos motiva a buscar no processo de significação das parábolas, as razões 

pelas quais, estas e não outras figuras foram utilizadas na construção das parábolas. 

Confrontar esses dois planos e sua interpretação com a realidade do grupo que 

produziu essa parábola é entender a própria parábola como vimos anteriormente nas 

palavras de Pedro Vasconcellos, o texto parabólico não se entende por si mesmo e nem 

apenas pelas imagens que nela aparecem. Torna-se necessário confrontar essas imagens 

cotidianas com a realidade com a qual a parábola dialoga. 

 

2.3 – PARÁBOLAS DO TESOURO E DA PÉROLA 

 

2.3.1 – Texto grego 

44 ~Omoi,a evsti.n h` basilei,a tw/n ouvranw/n qhsaurw/| 

kekrumme,nw| evn tw/| avgrw/|( o]n eu`rw.n a;nqrwpoj 

e;kruyen( kai. avpo. th/j cara/j auvtou/ u`pa,gei kai. 

pwlei/ pa,nta o[sa e;cei kai. avgora,zei to.n avgro.n 

evkei/nona 

45 Pa,lin o`moi,a evsti.n h` basilei,a tw/n ouvranw/n 
avnqrw,pw| evmpo,rw| zhtou/nti kalou.j margari,taj\ 

46 eu`rw.n de. e[na polu,timon margari,thn avpelqw.n 
pe,praken pa,nta o[sa ei=cen kai. hvgo,rasen auvto,n.164 

 

                                                 
164 NESTLE, Elberhard & ALAND, Kurst. Novum Testamentum Graece. 27 Edição. Stuttgard: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1993. p. 36. 
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2.3.2 – Tradução 

 44 O reino dos céus é semelhante a (um) tesouro escondido no campo, o qual, tendo 

achado, (um) homem escondeu, e (por causa) da alegria dele vai e vende todas as coisas 

que tem e compra aquele campo. 

45 O reino dos céus também é semelhante a (um) homem, (um) comerciante que 

procura boas pérolas;  

46 e tendo encontrado uma preciosa pérola partindo vendeu todas as coisas que tinha e 

comprou a mesma. 

 

2.3.3 – O lugar de Mt 13,44-46 

A perícope selecionada está inscrita no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, 

capítulo todo esse, dedicado ao discurso em parábolas. E esse capítulo é muito bem 

moldado para se destacar que se trata, todo ele, de parábolas. Na sua introdução lemos: 

Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se 

grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava 

em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. (13,1) 

Num contexto maior acreditamos que o capítulo 13 se difere do anterior em 

virtude dos textos do capítulo 12 tratar de curas realizadas por Jesus: cura de um homem 

com a mão atrofiada (12,9), cura de muitas pessoas (12,15), cura do endemoninhado 

surdo e mudo (12,22). E por se tratarem, conseqüentemente à essas curas, de discussões 

com escribas e fariseus: fazer o que não é lícito no dia de sábado (12,2-8), curar no dia 

de sábado (12,10-13), que Jesus expulsava demônios por Belzebu (12,24-37), os 

fariseus pedem a Jesus um sinal (12, 38-45), e por fim, os verdadeiros parentes de Jesus 

(12,46-50). 

Temos então, no capítulo 12, várias curas, discussões com escribas e fariseus e a 

declaração de Jesus sobre quem são sua mãe e seus irmãos, o que caracteriza, para nós, 

uma mudança de plano quando nos deslocamos para o capítulo 13, que como vimos, 

logo na sua introdução, é dedicado ao discurso em parábolas. Ainda num contexto 
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maior, nos deslocamos para os textos posteriores ao capítulo 13. Também através deles 

é possível identificar a caracterização do capítulo 13 como dedicado às parábolas. 

Na conclusão do capítulo 13 (v. 53s) temos o encerramento do discurso em 

parábolas e o início da nova cena na qual Jesus ensina na Sinagoga, e ao que indica o v. 

54 também operava milagres: Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu 

dali e, dirigindo-se para sua pátria, pôs a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, 

de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: De onde lhe vêm essa sabedoria e esses 

milagres? (13,53-54) Como vimos a conclusão do capítulo 13 já indica uma mudança 

topográfica – da praia para a sinagoga; e uma mudança de ação, pois existe aí uma 

indicação de milagres: ... De onde lhe vêm essa sabedoria e esses milagres? 

O capítulo 14 é o que segue a essa conclusão e acentua ainda mais a mudança de 

tipo de texto. Passa a relatar narrativamente uma série de fatos como a execução de João 

Batista (14,1-12), a multiplicação dos pães (14,13-21), Jesus caminhando sobre as águas 

(14,22-33) e curas em Genesaré (14,34-36). 

Algumas traduções também consideram o capítulo 13 como reservado para 

parábolas. A Bíblia de Jerusalém intitula o capítulo 13 (do v.1 ao v.52 – uma vez que o 

v.53s já trata da visita a Nazaré como citamos anteriormente) como Discurso em 

Parábolas. A TEB intitula o capítulo 13 de: As parábolas do Reino, e da mesma forma, 

conclui o capítulo no v. 51-52, pois trata os vs.53-58 como: Jesus rejeitado em Nazaré. 

A Bíblia do Peregrino traz como título do capítulo em questão: Parábolas, não fazendo, 

como as anteriores, subdivisões no capítulo. 

 Através do contexto maior que envolve o capítulo 13, também de como se 

estruturam e intitulam o capítulo em algumas traduções comumente utilizadas e, em 

especialmente, do conteúdo do próprio capítulo 13 que indica, na sua introdução e 

conclusão, que o assunto por ele tratado refere-se às parábolas, acreditamos que o 

conteúdo do referido capítulo é claro quanto ao assunto tratado, ou seja, parábolas. 

O capítulo 13, então, é composto pela introdução que mostra Jesus se 

preparando para começar o ensinamento através de parábolas; em seguida vêm as 

parábolas propriamente ditas (semeador, joio, grão de mostarda, fermento, tesouro, 
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pérola e rede); a explicação de algumas dessas parábolas e também a explicação sobre 

os motivos de se falar em parábolas. 

A perícope por nós selecionada diz respeito às Parábolas do tesouro e da pérola 

(13,44-46) que, juntamente com a parábola da rede, forma um bloco caracterizado pela 

fórmula que inicia cada uma dessas três parábolas: O Reino dos Céus é semelhante...  

Segundo Ulrich Luz, Mateus utiliza alguns recursos literários para estabelecer a 

divisão e organização dos seus textos. Algumas, das características citadas por Luz 

podemos perceber na nossa perícope: Mateus reúne materiais com forma  e conteúdo 

similares; constrói correspondências lineares, sugere seus temas através de expressões 

ou palavras-chave 165.    

Para Gourgues essa fórmula: O Reino dos Céus é semelhante indica três 

parábolas consecutivas, todas bem divididas166. Formam um bloco não somente pela 

fórmula introdutória, mas também pelo advérbio ainda (palin) presente nas duas 

parábolas que seguem a fórmula da primeira: O reino dos Céus é ainda semelhante... 

Dando seqüência e fazendo uma ligação direta com o que está sendo exposto na 

primeira parábola. 

A pergunta é: o que nos faz colocarmos juntas na perícope as parábolas do 

tesouro e da pérola e deixar de fora a parábola da rede, uma vez que, como vimos, elas 

formam um bloco dentro do capítulo 13? 

Primeiramente pelo conteúdo tratado nas duas primeiras que se difere da terceira 

parábola. Enquanto as parábolas do tesouro e da pérola comparam o Reino dos Céus a 

um homem que encontrou um tesouro no campo e a um negociante que encontrou uma 

pérola de grande valor; a parábola da rede compara o Reino dos Céus a uma rede que 

apanha peixes no mar. Mas a ênfase dessa terceira parábola não está nessa comparação 

direta do Reino dos Céus com o exemplo citado, mas sim na questão da separação que é 

feita dos peixes bons e ruins e na comparação desta separação com o fim do mundo: 

Assim será no fim do mundo... (v. 49a.). 

                                                 
165 LUZ, Ulrich. El evangelio segun Mateo. Mt 1-7. Salamanca: Sigueme, 1993. p. 37-43. 
166 GOURGUES, Michel. As parábolas de Jesus em Marcos e Mateus. Das origens à atualidade. São 
Paulo: Loyola, 2004. (Coleção Bíblica Loyola 39). p. 56. 
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Outro fator que nos faz trabalhar com as parábolas do tesouro e da pérola como 

perícope, excluindo a parábola da rede, é o fato de várias traduções apresentarem essa 

divisão, colocando as duas primeiras como perícope separada da parábola da rede. A 

Bíblia de Jerusalém une as duas primeiras parábolas dando a elas o seguinte título: 

Parábolas do tesouro e da pérola e, separadamente, intitula a próxima parábola, a da 

rede. A TEB também segue essa divisão, unindo as duas primeiras parábolas sob um 

mesmo título e separando a parábola da rede com um título próprio. Já a Bíblia do 

Peregrino, como vimos, não apresenta subdivisões no capítulo 13. 

Delimitamos assim, nossa perícope: 

13, 1-3 Contexto maior – Introdução ao discurso em parábolas 

13,44-50 Contexto menor – Parábolas com fórmula introdutória: O reino dos 

céus é semelhante a... 

13, 44,46 Perícope – parábolas do tesouro e da pérola 

13,44-50 Contexto menor – Parábolas com fórmula introdutória: O reino dos 

céus é semelhante a... 

13, 51-53 Contexto maior – Conclusão do discurso em parábolas 

 

 Através da mudança de plano e conteúdo, do contexto maior e menor definimos 

o trecho a ser analisado. Duas parábolas que formam uma unidade em virtude do 

conteúdo e da forma que apresentam. Ambas têm como assunto principal a comparação 

entre o Reino dos Céus e alguma imagem concreta, e ambas se iniciam pela fórmula: O 

Reino dos Céus é semelhante. Semelhante a um tesouro (v. 44) e semelhante a um 

negociante (v.45), o que demonstra afinidade tanto na estrutura, quanto no conteúdo 

dessas parábolas167. As próprias histórias contadas pelas parábolas as identificam. 

Primeiro um tesouro que está escondido é descoberto e depois o ato de se vender tudo 

para comprar o terreno no qual está aquele tesouro. Na segunda parábola a pérola que 

também é encontrada e da mesma maneira tudo se vende para adquirir aquela pérola. 

                                                 
167 Segundo Gourgues a ligação com a parábola da Rede é menos evidente ainda que também possua uma 
estrutura semelhante. Para o autor, possui mais afinidades com a parábola do Joio (13,24-30). In: 
GOURGUES, Michel. As parábolas de Jesus em Marcos e Mateus. Das origens à atualidade . São Paulo: 
Loyola, 2004. (Coleção Bíblica Loyola 39). p. 56-57. 
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O reino dos céus é semelhante a (um)  

tesouro escondido no campo, o qual,  

tendo achado , (um) homem escondeu, e (por 

causa) da alegria dele 

 vai e  

vende todas as coisas que tem e compra aquele 

campo. 

O reino dos céus  também é semelhante a (um) 

homem, (um) comerciante que procura boas 

pérolas; 

e tendo encontrado uma preciosa pérola                      

.                    

partindo  

vendeu todas as coisas que tinha e comprou a 

mesma. 

 

A estrutura dos textos é simples. Podemos apresentá- las em 5 momentos: 

1 – Fórmula inicial que provoca a comparação: O reino dos céus é semelhante (também) 

a um...  

2 – Plano de partida: a um tesouro escondido no campo / a um comerciante que procura 

boas pérolas. 

3 – Descoberta: tendo achado o tesouro / tendo encontrado a pérola preciosa 

4 – Reação: vai / partindo 

5 – Plano de imagem: vende todas as coisas que tem e compra aquele campo / vendeu 

todas as coisas que tinha e comprou a mesma (a pérola) 

Podemos dizer que os verbos, além de exercer sua função de ditar o ritmo da 

narrativa, também cadenciam a estrutura dos textos. Primeiro o verbo ser (é 

semelhante), depois a indicação da descoberta – verbo achar/encontrar. Na sequência 

atitude e mudança de plano indicada pelos verbos ir e partir, e por fim, os verbos 

vender168 e comprar que mostram o resultado da descoberta e concluem as narrativas. 

                                                 
168 Gourgues chama a atenção para a diferença entre o verbos vende/vai na parábola do tesouro e os 
verbos vendeu/partindo  na parábola da pérola. Segundo o autor, poderíamos pensar se na parábola da 
pérola a descoberta não provoca a mesma reação imediata causada na primeira parábola. Mas para ele a 
presença do verbo ir/partir nas duas parábolas garante a mesma reação com as descobertas por indicar 



 64 

Chamamos a atenção para os planos de partida: a um tesouro escondido no 

campo / a um comerciante que procura boas pérola; e para os planos de imagem: vende 

todas as coisas que tem e compra aquele campo / vendeu todas as coisas que tinha e 

comprou a mesma (a pérola). Através dessa estrutura destacamos ambos os planos, pois 

as imagens que eles contêm são de fundamental importância para nossa análise, uma 

vez que, partimos da idéia das parábolas como reflexo da realidade. 

 

2.3.4 – O arranjo de Mt 13,44-46  

Ulrich Luz defende que Mateus quis desenvolver uma obra com marca 

própria 169. Se assim o for, perguntamos se essas marcas podem ser mais perfeitamente 

observadas através do seu material exclusivo, uma vez que, nesses textos não seriam 

encontradas marcas das suas fontes Marcos e Q170, pois nossa perícope possui a 

particularidade de ser material exclusivo do Evangelho de Mateus, não sendo 

encontrado nos outros sinóticos. 

Wegner diz que o texto final do redator é influenciado pelos problemas e 

situações vividas pela comunidade à qual se destina o Evangelho e os autores/redatores 

são condicionados, quando compõem a obra, por essas circunstâncias171. 

A nossa pergunta é se esse material exclusivo de Mateus não diz mais 

expressamente a realidade da comunidade mateana, uma vez que, sendo material 

próprio de Mateus, talvez sem ação direta das suas fontes, essa influência da situação 

comunitária não estaria mais latente nestes textos particulares. 

Essa pergunta nos vem por entendermos o redator/narrador do Evangelho de 

Mateus como alguém que influencia diretamente naquilo que é narrado e talvez por isso 

                                                                                                                                               
mudança de cena e em Mateus, geralmente isso mostra a passagem de uma fase para outra, ou nas 
palavras do autor, o passo inicial de um novo engajamento. O autor lembra que na passagem do jovem 
rico (Mt 19,21) o verbo ir não mostra somente a proposta de deslocamento físico, mas de início de uma 
nova etapa. In: GOURGUES, Michel. As parábolas de Jesus em Marcos e Mateus. Das origens à 
atualidade. São Paulo: Loyola, 2004. (Coleção Bíblica Loyola 39). p. 59. 
169 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun san Mateo: Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme. 1993. 
p. 39. 
170 Nesse trabalho fazemos a opção pela Teoria das duas fontes. Mateus e Lucas usaram duas fontes 
escritas para redigir os seus textos: o Evangelho de Marcos e a Fonte Q. 
171 WEGNER, Uve. Exegese do Novo Testamento. Manual de metodologia. 4ª. Edição. São Paulo/São 
Leopoldo: Paulus/Sinodal, 1998. p.123. 
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apresente Jesus como um mestre172, que possui autoridade173 para ensinar. Isso vai de 

encontro ao que nos diz Leonel174. Para ele, no Evangelho de Mateus torna-se evidente, 

embora pouco perceptível, que o narrador desempenha um papel fundamental para que 

o texto alcance seu objetivo. Isso, porque o autor final elaborou de modo forte e criativo 

o texto do Evangelho. 

Aliado a ele está Overman,175 que entende Mateus como aquele que conduz as 

histórias a respeito de Jesus, quem decide o que é importante ou não narrar, levando em 

consideração a significação da figura de Jesus para sua Igreja, para a comunidade na 

realidade Palestina do final do I século. 

Para coordenar tão bem sua narrativa, e como nos disseram os autores acima 

citados, para conduzir à narrativa e decidir o que é melhor para compô-la, o 

autor/redator precisa de uma clara estruturação e um estilo definido de redação. 

Ainda que exista a posição de que o redator final pertencia ao mundo gentílico e 

que poderia assim ser um gentílico convertido ao cristianismo, entendemos que essa 

redação foi realizada por alguém ou grupo etnicamente judeu que, através da montagem 

feita a partir das fontes, apresenta conhecimento e habilidade com as tradições bíblicas 

existentes para chegar à sua teologia, demonstrando ser um judeu e escriba altamente 

competente176. 

Ao falar sobre a estrutura do Evangelho mateano, Ulrich Luz diz que Mateus 

não parece se preocupar com a divisão das partes do texto, por isso encontramos 

dobraduras, perícopes de transição na narrativa. Isso evidencia que Mateus prefere 

narrativas sem interrupção ao invés de divisão do texto. Dessa maneira, o Evangelho é 

entendido como narrativa coerente e não como textos soltos177. 

                                                 
172 WILLIMON, Willian H. Matthew 5, 43-48. In: Interpretation. 57.1. (2003). p. 61-63. 
173 JENNINGS, Theodore W. Jr. & LIEW, Tat Siong Benny. Mistakes identities but model faith. 
Rereading the centurion, the chap, and the Christ in Matthew 8,5-13. In: Journal Biblic Literature. 123.3. 
(2004). 467-494. 
174 FERREIRA, José Cesário Leonel. E Ele será chamado pelo nome de Emanuel. O narrador e Jesus 
Cristo no Evangelho de Mateus. Tese de Doutorado. Campinas: Universidade de Campinas, 2007. p.26. 
175 OVERMAN, J. Andrew. Igreja e Comunidade em Crise. O Evangelho Segundo Mateus. São Paulo: 
Edições Paulinas, 2000. (Coleção Bíblia e História). P.30-36. 
176 FOSTER, Paul. Why did Matthew get the Shema wrong? A study of Matthew 22,37. In: Journal 
Biblical Literature. 122.2. (2003). p. 309-333. 
177 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun san Mateo: Mt 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme. 1993. 
p.39. 
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Luz nos diz ainda que, ao mesmo tempo, é fácil perceber a estruturação do 

Evangelho em seções bem organizadas e o autor propõe uma análise dos recursos 

literários que Mateus lança mão para realizar esta organização. São eles: Mateus reúne 

materiais parecidos tanto na forma, quanto no conteúdo; existem correspondências 

lineares em Mateus; importante presença de esquemas numéricos; temas muitas vezes 

sugeridos por repetições de palavras-chave; interpretação de temas através de versículos 

centrais; presença de dobraduras que denunciam a intenção do autor; Mateus usa 

inclusões nos conjuntos maiores e menores; usa de composições circulares quiásticas; 

utiliza sinais e antecipações que anunciam o futuro, o sentido geral do texto e preparam 

o leitor para o texto seguinte178. 

Sobre o estilo redacional de Mateus, Overman e Luz consideram que as 

peculiaridades lingüísticas do Evangelho indicam que Mateus era participante de uma 

comunidade e desejava integrar isso ao texto. Para Luz, muitos desses detalhes 

lingüísticos mostram a pertença a uma dada tradição e que a diferença geral entre a 

literatura clássica grega e a literatura cristã primitiva estava no fato dos redatores 

cristãos não serem independentes e nem querem sê- lo, pois evidenciam sua participação 

na comunidade. Para Saldarini, o Evangelho de Mateus é uma obra coesa e coerente a 

qual apresenta um grupo formado por judeus-cristãos que observam a lei, mas lei essa 

interpretada verdadeiramente por Jesus 179. 

Quanto a este fato de pertença à comunidade e a composição dos textos nesse 

ambiente, no ano 1998 surgiu a publicação de uma importante coleção de ensaios, 

editada por Richard Bauckham, que propôs uma visão radical em relação às intenções 

dos escritores do Evangelho e da identidade do seu destino e dos seus leitores.  Para este 

autor os quatro Evangelhos canônicos foram escritos não para um grupo cristão local 

como a maioria dos estudiosos sustentam, mas sim de uma maneira global, e 

destinavam-se, na verdade, a ser distribuída a todas as igrejas e para ser lido por todos 

os cristãos do final do primeiro século180.  

                                                 
178 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun san Mateo: Mt 1-7. Volume  I. Salamanca: Ediciones Sigueme. 
1993. p. 45. 
179 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 1994. p.16-
17. 
180 SIM, David C. The Gospels for all christians? A response to Richard Bauckham. In: Journal of Studies 
in the New Testament 84 (2001). p. 3-27. 



 67 

Mas para David C. Sim a hipótese de Richard Bauckham não foi bem sucedida, 

pois carece de dados concretos. Mas Edward W. Klink considera importante o 

levantamento dessas questões, pois as idéias de Bauckham possuem críticas válidas aos 

tradicionais métodos de estudo dos Evangelhos. Segundo Klink: 

... é preciso ouvir a voz do Evangelho e não a nossas próprias vozes. O 
desafio para os pesquisadores do Evangelho, e de todos os seus leitores é  
ouvir os textos, tanto quanto humanamente possível, pois estão pensados 
para serem ouvidos.181 

Com relação às fontes utilizadas por Mateus, Luz sintetiza bem o que a maioria 

dos autores por nós utilizados defende182. Segundo Luz, Mateus segue Marcos e muito 

do que escreve não é seu, mas algo inspirado nas suas fontes. E segundo Charles Dodd, 

de acordo como Mateus usou o texto de Marcos é fácil perceber que o redator mateano 

tratou sua fonte com certa liberdade183.  

 Mas ainda assim, Luz acredita ser mais importante analisar como o redator usou 

as fontes do que quais foram essas fontes. Isso pode, inclusive, nos indicar a intenção e 

a influência do redator, quanto ao objetivo do texto. Se Mateus quis desenvolver uma 

obra com marca própria precisamos nos atentar para seu material exclusivo. Esse 

material pode ter maior proximidade com a realidade da comunidade que o produziu e 

dessa maneira, corresponder melhor às questões econômicas que talvez afligissem a 

comunidade.  

Se as peculiaridades redacionais indicam que Mateus é fruto comunitário, então 

a maneira como escreveu e como usou suas fontes nos ajuda a entender essa realidade 

na qual está inserida a comunidade. Mas como vimos, mais importante do que quais 

foram as fontes utilizadas, é de que forma elas foram utilizadas. Se por um lado temos 

uma seleção de grupos de palavras repleta de indicações do vocabulário econômico (ver 

capítulo 1), por outro lado temos no material que é exclusivo, duas parábolas que se 

utilizam de vários elementos desse mesmo campo semântico. 

                                                 
181 KLINK III. Edward W. The gospel community debate:state of the question. In: Currents in Biblical 
Research 3.1 (2004). p. 60-85. 
182Kümmel diz que devemos crer que Mateus aproveitou o esquema de Marcos. Mateus praticamente 
transformou o texto de Marcos e nesse arranjo elaborou um texto próprio . In: KUMMEL, Werner Georg. 
Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Edições Paulinas, 1982. p.125-145.  
Brown diz que: À guisa de avaliação geral sobre o problema de “Mateus”, o melhor é aceitar a opinião 
comum de que o Mateus [...] dependeu de fontes como Marcos e Q. In: BROWN, Raymond E. 
Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2004. p. 309. 
183 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974.  p.47. 
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No plano de imagem temos a comparação do Reino dos Céus primeiramente 

com um tesouro, imagem essa que é bastante usada não somente nos Evangelhos, como 

veremos adiante. Ainda no plano de partida temos aquele negociante que busca pérolas 

preciosas. A comparação aqui é feita em relação a uma pessoa, um negociante, mas essa 

pessoa é muito bem caracterizada, ou seja, é alguém que procura por pérolas de grande 

valor. Uma coisa que nos chama a atenção é que também no plano de imagem as 

imagens do campo semântico continuam a ditar a sequência das parábolas. Em ambas as 

parábolas os homens vendem o que possui para adquirirem o tesouro e a pérola 

respectivamente184. A pergunta que fazemos é se essas parábolas, por serem material 

exclusivo de Mateus, não nos remetem de forma mais direta ao cotidiano da 

comunidade mateana, e assim nos apresentam mais claramente o fator econômico como 

realidade dessa comunidade. 

 

2.3.5 – As tradições bíblicas em Mt 13,44-46 
 

2.3.5.1 - Pérolas 

No livro de Jo as pérolas são tratadas em oposição à aquisição da sabedoria. A 

aquisição da sabedoria vale muito mais do que a aquisição das pedras preciosas: ela (a 

sabedoria) faz esquecer o coral e as pérolas; porque a aquisição da sabedoria é melhor 

que a dos rubis. (Jo 28,18) 

Da mesma maneira em Provérbios aparece a comparação entre a sabedoria e as 

pérolas. A primeira é muito mais preciosa e nenhuma jóia a ela se iguala: Feliz do 

homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência, porque mais 

vale este lucro que o da prata, e o fruto que se obtém é melhor que o fino ouro. Ela é 

mais preciosa que as pérolas, jóia alguma a pode igualar. (Pr 3,13-15) 

                                                 
184 Fato interessante atestado por Davies e Alisson é que como o homem pega tudo o que tem para 
comprar o campo, com freqüência chega-se a conclusão de que esse homem é pobre. Por outro lado, se 
está possibilidade for verdadeira, instaura-se aí um contraste, pois seguindo o mesmo raciocínio o 
mercador de pérolas, é presumivelmente bem de vida. In: DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The 
Gospel According to Saint Mathew. The Internacional Critical Comentary. Volume II. Edinburgh: T. e T. 
Clark Ltd., 1989. p.436. 
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Pois a Sabedoria vale mais que as pérolas e jóia alguma a pode igualar. (Pr 

8,11) 

Também a virtude é superior ao valor das pérolas. E do mesmo modo, como a 

sabedoria, o valor é infinitamente maior que o das pérolas: Uma mulher virtuosa, quem 

pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. (Pr 31,10) 

Pérola no próprio Evangelho de Mateus é metáfora de coisas preciosas, algo que  

se possui, que não parece ser um bem material, mas algo interior: Não deis aos cães as 

coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas; para que não as pisem e, 

voltando-se, vos despedacem. (MT 7,6) 

Pérolas também aparecem como sinal de ostentação e riqueza e é contraposto à 

modéstia no vestir: Quanto as mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem 

com pudor e modéstia; nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário 

suntuoso... (I Tm 2,9) 

Pelo que pudemos perceber, se na nossa perícope o Reino dos Céus é comparado 

à um homem que descobre uma pérola, essa, por sua vez, mantêm esse valor grandioso 

em outros textos ao ser comparado com a sabedoria. Encontrar a sabedoria é como 

encontrar algo preciso como a pérola, o Reino dos Céus, o que atesta que esse tipo de 

comparação já era realizado. 

Pérolas quando colocado o seu valor material, vimos que esse valor é 

relativizado quando colocado lado a lado com a sabedoria ou com as virtudes. Essas 

valem infinitamente mais do que a aquisição de pedras preciosas. Inclusive, se é 

aconselhado a viver de modo modesto, longe do luxo oferecido pelas pérolas.  

2.3.5.2 - Negociante 

Negociante, na maioria das vezes, está associado a uma pessoa que faz negócios 

ilícitos ou que, de alguma maneira, prejudicam outra pessoa, ou o povo de Deus. 

Negociante é relacionado a algo negativo. 

Comecemos pelos negociantes midianitas que compraram José dos seus irmãos: 

E, quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-

no por vinte moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. (Gn 37,28) 
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Negociantes que eram traficantes: ...sem contar o que ele recebia dos 

vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os 

governadores da terra. (I Re 10,15) 

Negociantes que compravam os judeus : O tríplice celerado Nicanor - que fizera 

vir mil negociantes, para vender-lhes os judeus. ( II Mac 8,34) 

No próprio Evangelho de Mateus, negociantes que foram expulsos do templo: 

Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. 

Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores/ negociantes de 

pombas... (Mt 21,12) 

Mas haviam também os negociantes que, por trabalharem juntos com ourives, 

provavelmente, conheciam bem o mundo das pedras preciosas e com elas faziam seus 

negócios: Depois dele, trabalhava Melquias, que pertencia à turma dos ourives, até a 

casa dos natineus e dos negociantes, diante da porta de Mifcad até o quarto da esquina. 

Enfim, entre o quarto da esquina do contorno e a porta das Ovelhas, trabalhavam os 

ourives e os negociantes. (Nee 3,31-32) 

E assim como a pérola, também o termo negociante é vinculado a algum tipo de 

comparação com a sabedoria: Mesmo os filhos de Agar, à procura de prudência 

terrestre, e os negociantes de Madiã e Temã, os amigos de provérbios e os desejosos de 

prudência, não puderam conhecer o caminho da sabedoria, nem dela obter informações 

sobre sua pista. (Bar 3,23) 

Quanto aos negociantes, esses eram na maioria dos textos, vistos como pessoas 

que realizavam transações ilícitas. Na nossa perícope o negociante pode indicar que 

pessoas que exerciam esse tipo de trabalho e estavam ligados ao grupo mateano ou, se 

não haviam negociantes inseridos no seio da comunidade, eles eram uma realidade no 

convívio social dos membros do grupo. 

Vimos que negociantes trabalhavam junto com os ourives, o que indica que o 

comércio com as pedras preciosas era uma realidade e que em virtude desse convivo e 

dessas transações o negociante da nossa perícope entendia muito bem de pérolas e de 

seu valor, pois provavelmente estava ambientado a procurá-las e a negociá- las.  
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2.3.5.3 - Tesouro 

Muitas vezes o tesouro possui um valor sagrado, uma vez que está vinculado às 

riquezas oferecidas ao Senhor, ou ao tesouro depositado e guardado no Templo:  

Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão 

consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. (Js 6,19) 

...e tomou os tesouros do templo do Senhor, os do palácio real, roubou tudo, até 

mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. (I Re 14,29) 

Os quatro chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam constantemente em 

função, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. (I Cr 9,26) 

Mas tesouro está também diretamente vinculado a valores financeiros e os 

negócios que com esses valores são realizados. Negócios estes, muitas vezes que geram 

a violência e morte. Além disso, percebemos a crítica quanto ao acúmulo dos tesouros 

em detrimento a outras qualidades que se podem adquirir quando se vive de modo 

equilibrado com as riquezas: 

Contribuíram para os tesouros da obra, cada um segundo suas posses, com 

61.000 dáricos de ouro, 5.000 de prata e 100 vestes sacerdotais.  (Es 2,69) 

Alguns chefes de família fizeram donativos para os trabalhos. O governador 

doou ao tesouro mil dáricos de ouro, cinqüenta taças e quinhentas e trinta túnicas 

sacerdotais. (Nee 7,70) 

Levou também grande quantidade de ouro e de prata do tesouro real. (Jd 2,10) 

Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha 

prometido recolher ao tesouro real em troca da destruição dos judeus. (Est 4,7) 

Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a 

inquietação. (PR 15,16) 

Tesouros adquiridos pela mentira: vaidade passageira para os que procuram a 

morte.(PR 21,6) 
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Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do 

ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros! (Ecle 31,8) 

Os tesouros também são metáforas para qualidades que as pessoas devem ter em 

busca de uma vida melhor e de acordo com o que deseja o senhor. Diligência, honra, 

alegria, fidelidade, oração, jejum, e boa reputação são características incentivadas 

através da comparação com os tesouros. 

Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos 

tesouros de ouro escondidos... (Tb 12,8) 

O indolente não assa o que caçou; um homem diligente, porém, é um tesouro 

valioso. (Pr 12,27) 

Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. (Eclo 3,5) 

Um amigo fiel é uma poderosa proteção: quem o achou, descobriu um tesouro. 

(Eclo 6,14) 

A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. 

A alegria do homem torna mais longa a sua vida. (Eclo 30,23) 

Cuida em procurar para ti uma boa reputação, pois esse bem ser-te-á mais 

estável que mil tesouros grandes e preciosos. (Eclo 41,15) 

Aqui também temos o tesouro comparado à sabedoria, da mesma maneira que 

nas palavras anteriores. 

Porque ela (a sabedoria) é para os homens um tesouro inesgotável; e os que a 

adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus, recomendados (a ele) pela 

educação que ela lhes dá. (Sab 7,14) 

Ela (a sabedoria) enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros 

com seus tesouros. (Eclo 1,21) 

Teus dias estarão em segurança. A sabedoria e o conhecimento garantem a 

salvação, e o temor do Senhor será o seu tesouro. (Isa 33,6) 
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No Evangelho de Mateus vemos várias vezes passagens nas quais a questão do 

tesouro é evidenciada, de modo que esse tesouro é relativizado em comparação às 

riquezas celestes. 

Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, 

onde os ladrões furtam e roubam. (Mt 6,19) 

Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se 

diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como 

presentes: ouro, incenso e mirra. (Mt 2,11) 

Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. (Mt 6,21) 

O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mau, porém, tira 

coisas más de seu mau tesouro. (Mt 12,35) 

Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres 

e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me! (Mt 19,21) 

Nos salmos encontramos uma referência à comparação entre a palavra do senhor 

e a descoberta de um imenso tesouro, algo parecido com a alusão da nossa perícope. 

Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso 

tesouro. (Sl 118,162) 

Tesouro, assim como o descoberto na nossa perícope que significa o Reino dos 

Céus, foi amplamente usado em outros textos para indicar o tesouro sagrado, 

consagrado ao Senhor ou ao tesouro do Templo. Além disso, como vimos que é comum 

nas palavras que analisamos, mais uma vez temos analogia com a sabedoria que vale 

mais do que qualquer tesouro. E ainda, comparação com as riquezas celestes que são 

muito mais úteis e valiosas do que tesouros terrenos. Sem contar as inúmeras metáforas 

do tesouro para se falar de várias qualidades pessoais. 

Na nossa perícope não é diferente. O Reino dos Céus é o que há de mais valioso. 

Por isso a iniciativa de se vender tudo o que se tem para adquirir o campo no qual foi 

encontrado o tesouro. Ou seja, a riqueza celeste, aqui colocada como Reino dos Céus, 

vale mais do que qualquer bem terreno. 
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2.3.5.4 - Reino dos Céus  

Esta é uma expressão exclusiva do Evangelho de Mateus, por isso consideramos 

importante traçar alguns comentários a respeito dela, com o que alguns pesquisadores 

dizem sobre o assunto. 

Charles Dood defende que as expressões Reino de Deus e Reino dos Céus são 

sinônimas, ainda que Reino dos Céus seja uma fórmula usada pelo evangelista Mateus. 

Segundo Charles Dood a palavra céus foi usada pelos judeus como palavra 

correspondente ao nome de Deus. 

Reino, Charles Dodd o considera um termo ambíguo, uma vez que, em geral, se 

refere à algum território que é dirigido por um rei, o que torna o termo grego basiléia 

também ambíguo. Mas Charles Dodd diz que, para ele, não há dúvida que esse reino se 

refere à frase makult dos céus. Essa é uma frase aramaica conhecida e usada no mundo 

judaico que significa: “realeza”, “autoridade real”, “reinado” ou “soberania”. Sendo 

assim, makult indica que Deus possui a autoridade de um rei185.  

Diz-nos Charles Dodd: 

A expressão “malkut de Deus” indica que Deus reina como rei. Atendendo 
não a forma gramatical, mas ao sentido da expressão “reino de Deus”, a 
idéia substantiva é Deus, e o termo “reino” indica o aspecto específico, 
atributo a atividade de Deus, com que ele se revela como rei e senhor 
soberano do seu povo ou bem do universo por ele criado186.  

Para Pedro Vasconcellos, se existem parábolas que têm como fórmula inicial 

esta expressão que apresentando esta comparação entre o Reino de Deus e uma imagem 

cotidiana, isso quer dizer-nos que esta apresentação do reino é importante senão o uso 

dessa expressão não apareceria a partir de uma vinculação tão direta. Isso se dá, 

segundo Pedro Vasconcellos, em virtude da missão de Jesus que foi a de anunciar a 

vinda e a realização do Reino. E na execução desse anúncio as parábolas tiveram uma 

importância ímpar, pois eram usadas como um recurso pedagógico que viabilizava tal 

empreendimento.  

                                                 
185 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974. p. 42. 
186 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974. p.42 
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Mas Pedro Vasconcellos não vê de maneira tão natural essa associação das 

parábolas ao Reino, uma vez que o próprio conceito de Reino está em discussão187. Pois 

a parábola, como vimos anteriormente, não pode ser tratada como simples recurso 

pedagógico e muito menos como mero ponto de comparação ou ilustração, a parábola 

possui participação efetiva na elaboração do conteúdo. E dando essa autonomia às 

parábolas elas poderão explicar o que é o Reino e não o Reino explicar o conteúdo das 

parábolas. Sendo assim, Pedro Vasconcellos sugere que essa vinculação entre o Reino e 

as parábolas seja vista de maneira mais complexa e não tão imediata188. 

W. F. Albright e C. S. Mann dão a Mateus a ênfase da pregação do Evangelho 

do Reino. Apresentam Jesus como um viajante Galileu que ensinava nas sinagogas, 

pregando “o evangelho do reino”. Segundo os autores Jesus é proeminente pregador e 

mestre do Evangelho do Reino. 

Este Reino, segundo Albright e Mann possui implicações éticas e comunitárias. 

Essas implicações são demons tradas inclusive, a partir de Mt 13,44-45, na alegria de 

encontrar e/ou arriscar tudo por esse Reino. Além disso, o alcance a esse Reino será 

medido pelas obras ou frutos que são calculados através do padrão de justiça. A estes 

justos será permitida a entrada nesse Reino, enquanto aos que não forem merecedores 

ou não se tornarem “pequenos como as crianças” terá complicações para conseguir 

entrar. Vale ressaltar que os autores colocam em igualdade a esses que terão 

dificuldades para entrar no Reino, também aqueles que são chamados de ricos, fazendo 

referência à Mt 19, 23-24: 

Em resumo, o Reino do Céu em Mateus é a mensagem de Jesus (e João 
Batista), mas também a mensagem sobre Jesus. È antecipado no presente o 
que flui do passado, e cresce misteriosamente; é antecipado na Comunidade 
de Mateus, que mostra algumas dicas de institucionalismo emergente, mas  
a Igreja não é ainda o Reino. É portanto temporal e primariamente 
escatológico e cristológico. Entretanto, é também espacial. Ele “aproxima” 
com Jesus; é algum lugar aonde os justos irão “entrar”. Os pré-requisitos 
para a entrada são éticos: com Jesus (e João) como modelos, é imperativo 
se empenhar na busca das virtudes e “produzir frutos”, o que implica na 
preocupação com aqueles que estão no lado errado (Mat 25,40). Aqueles 

                                                 
187 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.89. 
188 VASCONCELLOS, Pedro Lima. Uma parábola rebelde. Textos e contextos na história da parábola 
dos vinhateiros.  Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino 
Superior (Atual UMESP). 1994. p.90. 
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que estão fora, primariamente os oponentes farisaicos, são dominados pelo 
Reino de Satanás189. 

Essa oposição entre o Reino dos Céus e o Reino de Satanás como força contrária 

é destacada pela contínua batalha entre Jesus e Satanás apresentada nos textos 

mateanos. 

 

2.3.6 -  O que diz Mt 13,44-46 

Se, como vimos, nas parábolas podemos perceber aspectos da vida real, nós 

temos na nossa perícope, tanto no plano de partida, como no plano de imagem, 

referências ao cotidiano econômico da comunidade mateana que, acreditamos, 

reformulava histórias de acordo com a realidade que vivia. Ulrich Luz, por exemplo, 

apresenta a questão material na interpretação das parábolas do tesouro e da pérola. Para 

ele, essas parábolas, as passagens sobre servir a Deus ou ao mamon e a dos pássaros e 

dos lírios têm na questão das posses o seu denominador comum. Segundo Ulrich Luz as 

parábolas da nossa perícope são comumente associadas à questão divina da alegria de se 

encontrar o Evangelho ou o Reino de Deus, mas a ênfase é outra. Nem a questão do 

tesouro escondido e da pérola são o tema dessas parábolas, mas sim a conduta de ambos 

os homens que fazem parte da história. Diz Ulrich Luz: O ponto especial de nossas 

histórias é que ambos os homens vendem tudo o que eles tem e compram o campo ou 

respectivamente a pérola. Isso é também o que as duas parábolas imediatamente 

relatam, e que são o fim, o objetivo delas190. 

Não ignoramos àqueles que interpretam a nossa perícope como a alegria de se 

encontrar o Reino. Para Joachim Jeremias a ênfase está na alegria que supera toda a 

compreensão a ponto do achado diminuir o valor das outras coisas, pois nenhum preço 

parece alto demais191. Isso é mostrado pela entrega imediata do que valioso em prol do 

achado. Essa irreflexão denuncia essa opção radical que por sua vez, mostra a grandeza 

do achado. 

                                                 
189 ALBRIGTH, W. F. & MANN, C.S. In: The Anchor Bible Dictionary. Volume  4. New York: 
Doubleday, 1992. p.57-58. 
190 LUZ, Ulrich. The theology of the gospel of Matthew. New York: Cambridge University Press, 1995. 
p.109. 
191 JEREMIAS, Joachim. As parábolas de Jesus. 3ª. Edição. São Paulo: Paulinas, 1980. p.198-201. 
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Aí também podemos vislumbrar as questões econômicas que envolviam àqueles 

que produziam os textos. Vimos como as imagens do nosso texto já foram comparadas 

especialmente com a sabedoria que vale mais do que qualquer tesouro ou pérola 

preciosa. A alegria em se encontrar a sabedoria é comparada à alegria de se encontrar o 

Reino, e em ambos os casos, os valores financeiros das riquezas são abandonados em 

prol de algo maior.  

Charles Dood considera nossa perícope como um ensinamento de Jesus em 

busca de pessoas que se comprometam a um discipulado de entrega total à causa do 

Reino dos Céus e isso pode significar renúncia à casa, amigos, família, mas também à 

propriedades, bens e negócios192. Assim também Klaus Berger, diz que a frase “Em sua 

alegria, vende tudo o que tem”, significa o abandono de todos os bens materiais e de 

tudo o que prende à pessoa ao mundo, ao mesmo tempo, o termo comprar pode 

significar a aceitação ao Reino que se apresenta193. 

Klaus Berger nos lembrou da regra de ouro da literatura: ler o texto dentro do 

seu contexto. E na redação da nossa parábola temos muitos elementos que se referem ao 

campo semântico econômico. Juan Mateos e Fernando Camacho apresentam uma 

leitura diretamente relacionada à questões econômicas ao afirmarem que essas duas 

parábolas propõem a opção da pobreza material expressa na frase repetida: vai e vende 

tudo o que tem194. Gilberto Gorgulho e Ana Flora; vêem essas parábolas como questão 

de firme decisão, de propósito fundamentado. Para eles a ênfase está na renúncia 

daqueles que abandonaram tudo em prol de outra riqueza 195.  

A pergunta final dessa exegese é: por que ao se encontrar o Reino é preciso 

abandonar as riquezas, posses e bens? Paulo Garcia é direto quando comenta à nossa 

perícope. Para ele, encontrar o Reino de Deus é, nessa ótica, o contrário da posse de 

                                                 
192 DOOD, Charles. Las parabolas del reino. Madri: Cristiandad, 1974. p. 112. 
193 BERGER, Klaus. As formas literárias do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
(Coleção Bíblica Loyola). p.43-44. 
194 CAMACHO, Fernando & MATEOS, Juan. O Evangelho de Mateus. São Paulo: Paulinas, 1993. 
(Comentários Bíblicos). p. 160-161. 
195 ANDERSON, Ana Flora & GORGULHO, Gilberto S. A Justiça dos pobres. Mateus. São Paulo: 
Paulinas, 1981. p. 142. 
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bens. O texto indica que para fazer parte desse Reino é preciso optar entre possuir 

riquezas ou alcançar o Reino196. 

Para Davies e Alisson a resposta está na questão da apropriação. E eles destacam 

alguns pontos interessantes nessa parábola, como o fato do texto não ensinar assuntos 

morais típicos, pois não discute o caso de não se pegar a propriedade de outra pessoa ou 

quem tem o direito de posse quando o tesouro é descoberto.  Os autores dizem que essa 

parábola talvez tenha suscitado uma espécie de choque moral na audiência ao definir 

que o Reino vale mais do que tradições morais, já que, o homem que encontra o tesouro 

trama conseguir o tesouro que está na propriedade que pertence à outra pessoa197. 

Entendemos a colocação dos autores, e concordamos com ela até certo ponto. 

Para nós a questão da apropriação faz sentido no que tange a subversão apresentada na 

parábola, afinal, as imagens não apenas evocam comparação, mas ambos os planos (de 

partida e de imagem) podem nos dar a hermenêutica da realidade, como já nos disse 

Pedro Vasconcellos. Mas não acreditamos que a ênfase das parábolas esteja na 

apropriação e sim nas condições financeiras pelas quais passava a comunidade. Daí a 

decisão de se vender tudo pelo Reino dos Céus e de se usar imagens relacionadas ao 

campo econômico para o plano de partida das parábolas. 

Segundo Paulo Garcia, a ênfase é em relação à posse de bens. Percebe-se que 

não é possível conjugar o pertencer ao Reino, ou à comunidade, e possuir bens. Há uma 

conjuntura de conflito nos campos teológico e econômico, pois encontrar o Reino está 

em oposição ao ato de acumular bens, por isso a necessidade de se fazer uma opção 

entre o acúmulo e o Reino.198 Mas nesses conflitos não entendemos a perícope como 

Warren Carter interpreta alguns textos mateanos. Para ele o mundo era diabólico. O 

diabo é apresentado como quem controla os "reinos do mundo”, ou seja, Roma. E que 

                                                 
196 GARCIA, Paulo Roberto. As Bem Aventuranças em Mateus. Uma proposta de estrutura literária. 
Dissertação de Mes trado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior (Atual 
UMESP), 1995. p. 55. 
197 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume II. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p.435. 
198 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p.34-44. 
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por isso, o mundo habitado por Jesus e seus seguidores era de um povo devastado pela 

doença, pela fome e pela impotência199.  

Essa tensão literária no Evangelho de Mateus é muito mais relativa a imagens 

conflitantes que colocam um dilema nos discípulos que tentam intervir com atos 

criativos200 a realidade de conflito e de dificuldade econômica que rodeia a comunidade. 

 

2.3.7 – Evangelho de Mateus através de 13,44-46 

O redator final do Evangelho de Mateus trabalhou muito bem o seu texto. 

Levando em consideração que a parábola por nós trabalhada faz parte do material 

exclusivo do Evangelho mateano, pensamos se esse material não diz mais diretamente 

da realidade da comunidade na qual e para qual foi produzida, uma vez que, a redação é, 

geralmente, influenciada pelas experiências e expectativas da comunidade. 

Com isso, o Evangelho de Mateus pode ter nas imagens usadas no texto, um 

reflexo do cotidiano do grupo mateano. A parábola do tesouro e a parábola da perola 

podem ter no plano de partida sinais expressivos da realidade não só da comunidade, 

mas da Galiléia no I século.  

A parábola do tesouro e da pérola, como vimos na análise de conteúdo, 

expressam a renúncia aos bens materiais em detrimento ao Reino dos Céus. Além disso, 

apresentam a decisão de tudo abandonar para alcançar outra riqueza, diferente da 

riqueza terrena. E por fim e mais claramente, apresenta a pobreza material como opção 

de vida. 

Essa aparente livre escolha entre os bens terrenos (e uma consciente opção pela 

pobreza material) e o Reino dos Céus é latente no Evangelho de Mateus. A teologia do 

Evangelho gira ao redor dessa escolha. São projetos distintos. E projeto aqui é 

entendido como aquilo que temos como direção e prioridade na vida.  

                                                 
199 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). P. 178. 
200 REID, Barbara E. Violent endings in Matthew´s parables and Christian . In: Catholic Biblical 
Quarterly. 66.2 (2004) p.237-255. 
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Mais do que negar as posses ou bens materiais,201 a concepção do Evangelho de 

Mateus era opor o projeto de riqueza ao projeto do Reino de Deus, pois projeto 

representa o que há de mais importante na vida. Ambos os projetos – de riqueza e de 

Reino dos Céus - são opostos, pois tanto um quanto o outro ocupam todas as dimensões 

da existência e não se pode investir a vida em duas propostas distintas.  

Para Andrew Overman no capítulo 6 do Evangelho de Mateus  a comunidade é 

incentivada a não ajuntar ou se preocupar com riquezas. Mateus entende posses e 

dinheiro como distrações que afastam as pessoas do que realmente é importante na vida. 

Nesse confronto entre Deus e o dinheiro, para Overman é impossível unir as duas 

coisas, pois ambas exigem prioridades não sendo possível conc iliá- las202. 

Para Jaldemir Vitório  a mensagem evangélica de Mateus visa levar o ouvinte a 

fazer uma decisão radical entre Deus e as riquezas. O Evangelho é taxativo: Não podeis 

servir a Deus e às riquezas (Mt 6,24). A vida centrada em Deus e a vida centrada no 

dinheiro têm dinâmicas muito distintas. Enquanto uma preocupa-se com a solidariedade 

e a partilha, a outra consome-se na ambição desenfreada e insaciável de acumular. O 

Evangelho alerta contra esta tentação203. 

Mas para um melhor entendimento do por que desses projetos distintos e do que 

levou à comunidade a encarar dessa forma a questão econômica, precisamos recorrer ao 

auxílio do contexto, ponto tão importante na interpretação das parábolas e agora da 

teologia do Evangelho de Mateus. E por isso devemos reconhecer a natureza histórica 

dos textos, mesmo quando queremos interpretá- los teologicamente.204 E dessa maneira, 

esclarecer o fato de que a comunidade de Mateus tem que fazer uma opção entre a 

                                                 
201 Assim como no estudo de Grimshaw sobre questões econômicas no Evangelho de Lucas, para nós a 
proposta de Mateus também não é uma reestruturação econômica da comunidade revertendo bens entre 
pobres e ricos e tão pouco o incentivo aos ricos a redistribuírem seus recursos. GRIMSHAW, Jim. Luke´s 
market exchange district. Decentering Luke´s rich urban center. In: Semeia 86.42. (2002).  p. 33-51.   
202 OVERMAN, J. Andrew. Igreja e Comunidade em Crise. O Evangelho Segundo Mateus. São Paulo: 
Edições Paulinas, 2000. (Coleção Bíblia e História).  P. 209-210. 
203 VITÓRIO, Jaldemir. O Evangelho e o contexto econômico. In: Jesus de Nazaré. Profeta da liberdade e 
da esperança. São Leopoldo: Unisinos, (1999). p. 107-109. 
204 MATERA. Frank J. New Testament Theology. History, method, and identity. In: Catholic Biblical 
Quarterly. 67.1 (2005). p. 1-21. 
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religiosidade oficial (e a conseqüente viabilização econômica da vida) e o judeu-

cristianismo (e a conseqüente inviabilização econômica da vida)205 

Passaremos agora ao capítulo 3 dessa pesquisa. Nessa etapa apresentaremos uma 

contextualização para tudo o que vimos até aqui, ou seja, queremos entender as palavras 

e os textos de Mateus à luz do período, das circunstâncias e do local no qual o 

Evangelho foi desenvolvido. 

                                                 
205 GARCIA, Paulo Roberto. Também Sobrevivência e Solidariedade. In: Caminhando. Volume II. 9.  
São Bernardo do Campo, 2002. p. 38-51. 
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CAPÍTULO 3 – O CONTEXTO DO EVANGELHO DE MATEUS 

3.1 – INTRODUÇÃO 

Se no primeiro capítulo apresentamos um mapeamento geral do Evangelho de 

Mateus com o intuito de destacar os grupos de palavras relacionados à riqueza e assim 

averiguar a existência dessa realidade econômica através dos textos da narrativa 

mateana. Se no segundo capítulo com a exegese da parábola do tesouro e da pérola 

intentamos nos aprofundar no texto de Mateus para conferir se realmente diz algo do 

cotidiano de quem o construiu. 

Agora, resta-nos contextualizar tudo isso. Entender o cristianismo e o judaísmo 

dentro do mesmo mundo e ver o grupo cristão de Mateus como integrante da tradição 

judaica: os judeus-cristãos. Conhecer um pouco mais do contexto histórico desse 

período pós Guerra Judaica e destruição do Templo de Jerusalém. Discutir o lugar de 

redação do Evangelho de Mateus e propor a Galiléia como região modelo para melhor 

fazer a leitura dos conflitos existentes entre esses grupos pertencentes ao judaísmo pós 

70 d.C. 

Tudo isso, utilizaremos para fazermos uma análise mais apropriada do mundo 

econômico no qual estava inserida a comunidade mateana e, principalmente, tentar 

compreender os impactos sofridos pelo grupo de Mateus, especialmente relacionados às 

questões econômicas que transparecem nos textos, no contexto dos conflitos religiosos 

do primeiro século.     
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3.2 – JUDAÍSMO E CRISTIANISMO 

Para muitos o cristianismo teve seu início a partir da morte de Jesus e com o 

conseqüente rompimento do cristianismo com o judaísmo, e a partir desse rompimento 

surge o cristianismo e ambas as religiões seguiram daí em diante caminhos distintos. 

Mas essa concepção precisa ser revista, uma vez que ela cai por terra a partir do 

momento em que se descobre que no período estudado encontramos uma série de 

movimentos, não sendo possível reduzir as manifestações religiosas a esses dois 

grupos206. Se próprios grupos de cristãos dos primeiros séculos eram constituídos de 

vários movimentos e correntes207, o que dirá das questões entre cristianismo e judaísmo 

no primeiro século. 

A separação entre cristianismo e judaísmo não pode também ser colocada como 

imediatamente após a destruição do Templo em 70 d.C., pois os conflitos entre esses 

grupos variavam no tempo e no espaço. 

O fato de Mateus ser mais tardio que Marcos mostra que a separação do 
judaísmo não era questão de tempo e variava conforme a localização 
geográfica. A relação das comunidades judaicas era um fenômeno cultural 
complexo208. 

O confronto entre as duas religiões é posterior ao período estudado e as lutas 

presentes no Evangelho de Mateus são em razão das disputas pelo espaço religioso em 

aberto nessa época pós-destruição do Templo. Esses movimentos se relacionavam e 

parte do cristianismo se considerava judeu. Dessa maneira, a comunidade de Mateus  era 

de judeus-cristãos integrantes desse mundo religioso que se compunha de diversos 

movimentos. 

 Não é sem motivos que para Antony J. Saldarini209 o Evangelho de Mateus faz 

referências a todo instante ao mundo judaico em vários de seus aspectos, e por isso o 

considera o mais judaico de todos os evangelhos. O grupo de Mateus se considera judeu 

e, inclusive, são identificados pelos outros como integrantes do judaísmo. 

                                                 
206 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p. 8-11. 
207 MIRANDA, Valtair. Apocalipse de Jaó e Clemente Romano como fontes para uma discussão do 
contexto histórico-social das comunidades cristãs do final do primeiro  século. In: Revista Eletrônica 
Oracula. 1.1. (2005). p. 2-11. www.oracula.com.br  
208 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 1994. p. 42. 
209 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 1994. p.200. 
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Saldarini é contra as proposições que colocam a comunidade de Mateus formada 

por gentios e judeus, separados do judaísmo ou um grupo, na maioria gentios, já há 

mais tempo ainda afastado do mundo judaico. Os gentios aparecem muitas vezes no 

Evangelho de Mateus  e nele desempenham muitos papéis, mas isso não corresponde à 

participação deles na comunidade. O que parece pressupor é que eles têm o potencial 

para se tornarem membros, mas o próprio texto não indica que isso irá acontecer. 

 O evangelho tem uma relação viva com a comunidade e a tradição judaicas210 e 

assim os ensinamentos de Jesus na narrativa, baseados na Lei, servem para solidificar a 

identidade do grupo internamente e também perante aos outros grupos. Por isso, os 

debates em torno de questões como: o sábado, leis de pureza e dietéticas, dízimos e 

impostos, divórcio, circuncisão, entre outras, são fundamentais para se perceber a 

importância da Torá na formação da comunidade mateana. 

Com relação ao Evangelho de Mateus e sua comunidade fazerem parte do 

judaísmo do I século, Overman demonstra a diversidade dessa sociedade e a variedade 

de grupos no judaísmo não singular, mas multiforme e flexível.  Sem contar que, para 

muitos desses grupos rivais a disputa girava ao redor de questões fundamentais, tais 

como identidade, autoridade e posição social211.   

Para Garcia, o cristianismo representado pela comunidade de Mateus deve ser 

entendido como continuidade do judaísmo. Os próprios membros do grupo entendiam-

se como renovação do judaísmo. Segundo o autor, os textos produzidos na época 

estudada – inclui-se aí o Evangelho de Mateus – não são reflexos de disputas entre 

determinadas religiões, mas do conturbado período pós-destruição do Templo no qual 

cada grupo reivindicava para si a verdadeira identidade judaica, o que gerava uma série 

de posturas e teologias que se atracavam212. 

No meio desse emaranhado de posições e questões estava também a comunidade 

de Mateus que buscava firmar sua identidade perante outros e perante seus próprios 

                                                 
210 SALDARINI, Anthony J. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 1994. p. 203. 
211 OVERMAN, J. Andrew. O Evangelho de Mateus e o judaísmo formativo. O mundo social da 
comunidade de Mateus. São Paulo, Loyola, 1997. (Coleção Bíblica Loyola 21). P. 21-28. 
212 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001.p. 11-21. 
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membros e nesse momento é que ent ra a lei e sua interpretação como fatores decisivos 

de legitimação do movimento. 

Garcia faz a opção de usar o conceito de identidade social quando diz respeito a 

um grupo que busca a construção de sua própria identidade através de posicionamento 

dos membros em relação a situações que lhes são fundamentais. O Evangelho de 

Mateus quando interpreta a lei não quer gerar discussão com grupo externo, mas quer 

firmar sua própria crença e conseqüente identidade213. 

Mateus não define sua própria comunidade, sua identidade, nem em relação a 

outros grupos, mas traça limites claros entre sua comunidade e os escribas e fariseus. A 

liderança judaica é o único grupo declaradamente hostilizado por Mateus no seu 

evangelho. E muitas das discussões de Jesus com escribas e fariseus são nitidamente 

temas polêmicos do judaísmo do I século. 

Mateus chega a ser considerado por alguns como anti-judaico, tamanho o vigor 

dos seus ataques. Mas esses ataques são direcionados aos líderes, aos que colaboram 

com eles, às instituições controladas por eles, á interpretação que fazem da lei e aos 

costumes que propõem. Os conflitos em Mateus estão relacionados aos seus rivais que 

possuem propostas de programas para se entender e viver no mundo judaico. 

Nesse quadro se torna essencial considerar Mateus  como judaísmo, ou seja, no 

tempo de redação do Evangelho ainda não é possível falar em cristianismo versus 

judaísmo. E Mateus não apenas era um grupo judeu-cristão, mas se considerava, 

segundo Overman, a comunidade que deveria assumir a liderança religiosa em oposição 

aos escribas e fariseus 214.  

Que havia a disputa entre o grupo mateano e os fariseus, isto o vemos 

claramente nos textos. O conflito teológico é evidente. O que também é necessário 

perceber é que havendo o conflito teológico e sendo a religiosidade a mola mestra da 

sociedade judaica do I século, o conflito é também sócio-econômico.  

                                                 
213 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p. 11-21. 
214 OVERMAN, J. Andrew. O Evangelho de Mateus e o Judaísmo Formativo. O mundo social da 
Comunidade de Mateus. São Paulo, Edições Loyola. 1997. (Coleção Bíblica Loyola 21). 
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Ao percebermos visivelmente nos textos o conflito teológico, as imagens do 

Evangelho também nos indicam que há uma conjuntura de conflito no campo 

econômico, pois, como apresentamos na primeira parte dessa dissertação, em quase 

todos os capítulos do Evangelho de Mateus (seguindo a divisão do texto proposto pela 

Bíblia Jerusalém) estão presentes os indícios de situações econômicas como reflexo da 

disputa teológica. 

 

3.3 – SÍRIA OU GALILÉIA 

Vimos no capítulo anterior à importância do contexto em que foram criadas, 

assimiladas e transmitidas às parábolas. Entendemos que se faz necessário questionar 

esse ambiente no qual, não somente as parábolas do tesouro e da pérola surgiram, mas 

toda a composição do Evangelho mateano, alvo da nossa pesquisa, já que a 

localização215 é importante para nós como vimos através do mapa que sugerimos no 

capítulo 1 e pelo contexto das parábolas no capítulo 2. Sendo assim, o lugar social da 

comunidade que compôs o Evangelho pode nos ajudar a vislumbrar nos textos, algo que 

a primeira vista, não enxergamos. 

Entramos então numa tarefa nada fácil. Definir a localização da composição do 

Evangelho de Mateus tem sido alvo de controvérsias entre os pesquisadores. 

Basicamente, temos hoje duas possibilidades: Síria ou Galiléia. Segundo Marcelo 

Carneiro, as opiniões se dividem entre essas duas regiões. A posição tradicional da 

exegese moderna trata à composição do Evangelho em Antioquia, na Síria 216·, existindo 

                                                 
215 ROBERTS, Raymond R. Matthew 3,1-12. In: Interpretation. 59.4. (2005). p. 396-398. 
216 Alguns autores que defendem redação na Síria: RODRIGUES, Elisa. Limites e fronteiras no 
Evangelho de Mateus. Tese de doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São 
Paulo, 2007. p. 34; FOULKES B, Ricardo. A família de Jesus. Mateus 12,46-50. In: Revista de 
Interpretação Bíblica Latino-Americana. O Evangelho de Mateus. A igreja de Jesus, utopia de uma nova 
igreja . 27. Petrópolis: Vozes, 1998. p.56-66; RICHARD, Pablo. Evangelho de Mateus. Uma visão global 
e libertadora. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana. O Evangelho de Mateus. A igreja  
de Jesus, utopia de uma nova igreja . 27. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 7-28; SEGUNDO, Juan Luis. O caso 
Mateus. Os primórdios de uma ética judaico-cristã. São Paulo: Paulinas, 1997. p. 39-42; MATEOS, Juan 
& CAMACHO, Fernando. Jesus e a sociedade de seu tempo. São Paulo: Edições Paulinas, 1992. p.8; 
STORNIOLO, Ivo. Como ler o Evangelho de Mateus. O caminho da justiça. 5ª. Edição. São Paulo: 
Paulinas, 1999. p. 10. 
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também a corrente mais recente de pesquisadores que classificam o texto de Mateus 

como tendo sido composto na Palestina217. 

Para João Ferreira essa linha recente de pesquisas do Evangelho de Mateus ter 

sua composição na Galiléia conta com Anthony Saldarini,  Andrew Overman e no 

Brasil, com Paulo Garcia 218. E fazemos dessa inclinação favorável à Galiléia como local 

de construção do Evangelho mateano, a nossa opção nessa pesquisa. 

Mas antes de expormos os motivos pelos quais fizemos essa opção, vejamos o 

que ambas as linhas de pesquisa apresentam sobre suas escolhas entre Síria e Galiléia 

como locais para a redação do Evangelho de Mateus. 

A principal razão a favor da Síria, em geral, é a seguinte: o Evangelho de Mateus 

talvez tenha sido citado por Inácio de Antioquia, pouco depois do ano 100219 e, dessa 

forma, o período entre a redação do Evangelho – por volta do ano 80 – e o ano da 

citação de Inácio, força a escrita do texto em Antioquia, uma vez que não haveria tempo 

para que o Evangelho chegasse à Síria caso fosse escrito em outro lugar. Essa afirmação 

é contraposta pelo fato de que as citações de Inácio são indiretas e nada garante que 

sejam realmente mateanas. E ainda que fossem de Mateus, a questão da circulação 

também é frágil, pois não há como calcular o espaço de tempo que os textos levavam 

para tal circulação220. 

Já em relação a termos como origem do Evangelho a região da Galiléia, Andrew 

Overman defende que as narrativas foram redigidas em uma cidade dessa região ou 

arredores. Para a defesa desse argumento o autor utiliza-se do fato de Jesus no 

Evangelho mateano não saiu da Galiléia e também pelo judaísmo rabínico 

provavelmente ter surgido nessa região. Diz ele: 

                                                 
217 CARNEIRO, Marcelo da Silva. Jesus, a Tora e os Nebiim, e o pleno cumprimento da justiça em Mt 5, 
17-20. Uma análise exegético-teológica  . Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Pontifícia 
Universidade do Rio de Janeiro, 2008. p.33. 
218 FERREIRA, José Cesário Leonel. E Ele será chamado pelo nome de Emanuel. O narrador e Jesus 
Cristo no Evangelho de Mateus. Tese de Doutorado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 
2007. p.39. 
219 RODRIGUES, Elisa. Limites e fronteiras no Evangelho de Mateus. Tese de doutorado. São Bernardo 
do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2007. p. 34. 
220 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p.24-29. 
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Duas razões indicam uma localização galiléia para o evangelho. Primeiro, 
Mateus, de modo um tanto surpreendente, não deixou que Jesus saísse da 
Galiléia [...] Sugiro que esse aspecto do evangelho alude não tanto à 
teologia mateana quanto ao ambiente social de Mateus. Para ele, Jesus era 
Galileu, bem como a comunidade à qual ele fala por intermédio do 
evangelho de Mateus [...] A localização mais plausível seria uma grande 
cidade galiléia ou seus arredores. [A segunda razão baseia-se em que] o 
judaísmo rabínico concretizou-se na Galiléia [...] É uma forma desse 
movimento que discute com o judaísmo mateano. Questões de pureza ritual 
e interpretação legal, seguidores e discípulos descritos como mestres, 
contendas em razão da autoridade, dúvidas sobre quem vai trabalhar com 
os poderes imperiais, e como estruturar a comunidade nos anos posteriores 
à destruição [do templo e de Jerusalém em 70 d.C.] são exemplos dos 
problemas encontrados em Mateus e na literatura rabínica primitiva [...] 
Julgo, então, que este evangelho tenha sido escrito nas cidades de Séforis ou 
Tiberíades ou nos arredores delas.221 

Apesar de indicar pontos como o fato de em Mt 4,24 lermos o seguinte: ...e sua 

fama espalhou-se por toda Síria e a expressão hazwrai/oj que seria um nome sírio 

dado aos cristãos, para Luz, Antioquia não é a pior hipótese. Nada otimista em relação 

ao assunto Ulrich Luz222 afirma que a questão não possui uma resposta definitiva, uma 

vez que a narrativa de Mateus não relata seu lugar de origem, que as informações que 

temos são mínimas e os indícios são precários223.  

Então por que fazemos essa opção pela Galiléia ao invés da posição tradicional? 

Realmente, como pudemos notar pelos pesquisadores, várias são as possibilidades de 

afirmação sobre a localização do Evangelho de Mateus, mas sem que haja uma escolha 

definida224. Dessa maneira, optamos pela proposta defendida por Anthony Saldarini, 

Andrew Overman e Paulo Garcia que situam o Evangelho de Mateus na Galiléia. E 

dessa maneira, também entendemos que tentar descobrir ou provar através do texto essa 

localização de redação não faz diferença para a pesquisa a não ser que a escolha do local 

                                                 
221 OVERMAN, J. Andrew. Igreja e Comunidade em Crise. O Evangelho Segundo Mateus. São Paulo: 
Edições Paulinas, 2000. (Coleção Bíblia e História). p. 27. 
222 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. MT 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 
1993. p. 56. 
223 Segundo Garcia, Ulrich Luz apresenta uma contradição na questão ao continuar essa fala afirmando 
que existe um consenso a favor da Síria. Diz Garcia : Nesta citação, Luz aponta duas questões 
interessantes.  Primeiro que a hipótese de se localizar o evangelho na Síria está embasada em  
informações  escassas  e  indícios  fracos Segundo,  que  mesmo  diante  disso,  há  consenso  em  torno  
desta  localização.  Temos  aqui duas  posições que  se  contradizem. In: GARCIA, Paulo Roberto. O 
Sábado do Senhor teu Deus.  O Evangelho de Mateus no espectro dos movimentos judaicos do I século. 
Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2001. p.25. 
224 Segundo Birger A. Pearson essa discussão da localização também se dirige para o local de 
composição de Q. Para o autor, Q é fonte para Mateus e foi constituído por uma comunidade da 
Galiléia. PEARSON, Birger A, A Q community in Galilee? In:New Testament Studies. 50. (2004). P. 
476-494. 
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de composição dos textos seja para termos, no nosso caso, a Galiléia como uma 

sociedade modelo na qual é possível ter referências que nos ajudam a entender o próprio 

texto.  

Optar pela Galiléia apenas como uma forma de definir um espaço 
geográfico onde o evangelho possa ter sido escrito torna a discussão 
desnecessária. A localização geográfica deve responder às perguntas 
apresentadas pelos conflitos. Ao localizar o evangelho em uma região, ela 
deverá responder ao modelo de sociedade que foi estabelecido na leitura 
dos conflitos e situações que a comunidade enfrenta. Diante disto, devemos  
olhar  a  região  a  partir  do  modelo  de sociedade e  buscar uma 
localização  geográfica que responda à conjuntura sócio-econômica 
refletida  pelo  escrito225.   

E como veremos, a disputa entre grupos de judeu-cristãos e de fariseus só pode 

ser inteiramente entendida a partir de uma apreciação da situação ocorrida na Palestina, 

após o ano 70 d.C. Os textos demonstram conflitos originários da Palestina. Ou seja, em 

sua formação, a comunidade associada ao Evangelho de Mateus tem fortes ligações com 

o judaísmo226. 

Sendo assim, esperamos que os estudos sobre a região da Galiléia e sobre a 

possibilidade do Evangelho de Mateus ter sido redigido em tal região, possam colaborar 

numa melhor compreensão dos textos do referido Evangelho, uma vez que, como nos 

disse Garcia, na afirmação acima, a localização da redação dos textos pode nos ajudar a 

entender melhor os conflitos e situações presentes nestes textos. 

Os textos possuem essa capacidade de, através de suas imagens, revelarem-nos 

algo da realidade da sociedade da Galiléia do primeiro século e eles podem ser uma 

resposta a situação na qual vivia o grupo mateano. As imagens evocadas, as metáforas 

utilizadas, os conflitos apresentados e, a conseqüente opção de localização dessas 

situações na Galiléia responde a muitos de nossos questionamentos sobre a comunidade 

de Mateus e do I século do judaísmo. Mas ler o texto dentro do seu contexto é notar não 

somente que na redação do Evange lho temos muitos elementos que se referem ao 

                                                 
225 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p30. 
226 CARNEIRO, Marcelo da Silva. Jesus, a Tora e os Nebiim, e o pleno cumprimento da justiça em Mt 5, 
17-20. Uma análise exegético-teológica  . Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Pontifícia 
Universidade do Rio de Janeiro, 2008. p.33. 
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campo econômico, mas perceber em qual modelo de sociedade os conflitos religiosos e 

econômicos podem ser mais bem explicados.  

 

3.4 – A GALILÉIA NO I SÉCULO 

Na Galiléia, muitos judeus e rabinos fugidos das revoltas, fundaram ali escolas 

onde foram compostas obras importantes do judaísmo como a Mixná e depois o 

Talmude de Jerusalém. Galiléia então era uma região muito importante para o judaísmo 

e para o cristianismo. Por isso muitos a colocam como possuidora de dois mundos 

definidos: judeu e cristão, ou antes, helenístico e judeu. Mas é preciso entender melhor 

esse processo e como esse encontro de dois mundos acontece.  

A Galiléia não pode ser considerada um campo neutro, asséptico, onde se 
dá a interação entre helenismo e judaísmo formativo e entre judaísmo 
formativo e cristianismo depois.227  

 Chevitarese e Cornelli definem a Galiléia como Zona de Fronteira – diferentes 

culturas, com as quais a Galiléia entra em contato e conseqüente mistura de povos e 

etnias gera um circo de povos: judeus, não judeus, não israelitas... A força da tradição e 

costumes locais é resistência ao domínio externo e isso deu certa autonomia interna as 

aldeias consolidando tradições sócio-culturais 228, o que marca não só o judaísmo do 

período, mas a região da Galiléia como culturalmente plural.  

Com relação à Galiléia, a idéia não é mais vê- la como uma região rural com seus 

camponeses isolados da cultura grega. O fato da Galiléia situar-se numa região de 

montanhas, faz com que alguns proponham um isolamento geográfico, mas esse não 

trouxe um isolamento social, pelo contrário, o que tivemos na verdade, foi um espaço de 

intensa negociação cultural. 

A Galiléia é vista enfocando-a como um espaço riquíssimo que desenvolveu 
a sua cultura e suas tradições; que foi obrigada a dialogar e enfrentar 

                                                 
227 CHEVITARESE, André Leonardo; CORNELLI, Gabriele. Judaísmo, Cristianismo, Helenismo. 
Ensaios sobre interações culturais no Mediterrâneo Antigo. Itu: Ottoni Ed itora, 2003. p. 28. 
228 CHEVITARESE, André Leonardo; CORNELLI, Gabriele. Judaísmo, Cristianismo, Helenismo. 
Ensaios sobre interações culturais no Mediterrâneo Antigo. Itu: Ottoni Ed itora, 2003. p. 47-48. 
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outras culturas, e com isso estabeleceu um processo de interação e 
construção de identidade no enfrentamento aos outros povos.229 

Assumir a Galiléia como local de composição, como já dissemos, está vinculado 

ao fato de termos essa região como um modelo de sociedade que nos ajuda a entender 

os conflitos presentes nos textos mateanos. 

A Galiléia foi um local de ascensão e desenvolvimento do rabinismo 230 e no 

período da redação do Evangelho de Mateus o processo de consolidação do judaísmo 

pós-destruição do Templo estava em efervescência, com o poder de um grupo que se 

destacava frente aos grupos rivais. Um exemplo é o processo de rabinização dos magos 

citado por Crossan como sinal dessa luta por liderança religiosa.231 

O confronto ocorreu entre diversos grupos que, após a Guerra Judaica, se 

apresentavam cada qual como a alternativa para a religiosidade de Israel. E os grupos 

que conseguiam legitimar suas posições e implantar a maneira de viver a fé 

determinariam o discurso hegemônico de modo a considerar discursos diferentes como 

heréticos.232 

Como dissemos, esse processo engloba o período de redação do Evangelho de 

Mateus, ou seja, à medida que os fariseus assumiam essa posição de destaque na 

sociedade, eles tentavam abafar os outros grupos tidos como heréticos, entre eles a 

comunidade mateana. 

Segundo Garcia, a chave para se ler esse conflito não pode ser o poder, mas sim 

a piedade. O conceito de pureza, que é anterior ao Evangelho de Mateus, inicialmente 

possuía um caráter geográfico, mas com a dominação estrangeira passou a ser ritual e ao 

invés de ligar as questões de pureza à terra, passou-se a ligá- la à pureza dos alimentos e 

                                                 
229 GARCIA, Paulo Roberto. Jesus, um Galileu frente a Jerusalém. Um olhar histórico sobre Jesus e os 
judaísmo do seu tempo. In: CHEVITARESE, André L., CORNELLI, Gabriele, SELVATICI, Mônica 
(orgs.). Jesus de Nazaré. Uma outra história . São Paulo: Fapesp e Annablume, 2006. 263-266. 
p. 266. 
230 Garcia mostra que no I século após a redação do Evangelho de Mateus, dois rabinos da Galiléia são 
citados como normativos para a Mishná. In: GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O 
Evangelho de Mateus no espectro dos movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São 
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2001p. 36. 
231 CROSSAN, John Dominic. O Jesus Histórico. A vida de um camponês judeu no Mediterrâneo. Rio de 
Janeiro: Imago, 1994. p. 177. 
232 OVERMAN, J. Andrew. Igreja e Comunidade em Crise. O Evangelho Segundo Mateus. São Paulo: 
Edições Paulinas, 2000. (Coleção Bíblia e História). p. 25-30. 
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dos contatos com as pessoas e com as coisas. Isso fez com que a pureza passasse a 

ganhar um contexto cada vez mais direcionado à separação e à violência voltadas contra 

o estrangeiro233. 

Após a Guerra Judaica essa direção dada ao estrangeiro vai para aqueles que não 

seguem os princípios do grupo dominante. O alvo de separação e violência passa a ser 

os grupos heréticos234. Como exemplo, temos a benção dos hereges, texto composto 

depois da redação do Evangelho de Mateus 235. 

Baseado num código legal que regulamentava a relação de um judeu com um 

herege 236, Garcia conclui que as ações contra esses grupos extrapolavam as questões 

religiosas e atuavam também sobre o campo sócio-econômico (compra, venda, cura, 

ensino de profissão), mostrando que a disputa religiosa alcançava maiores 

proporções.237 

A parábola analisada no capítulo 2 desse trabalho nos mostra que a pergunta 

final é por qual motivo ao se encontrar o Reino é preciso abandonar as riquezas e tudo o 

que está relacionado a elas. Ao que parece, encontrar o Reino dos Céus é contrário às 

riquezas. A escolha entre um ou outro, ou seja, entre o Reino dos Céus e às riquezas 

demonstra a existência conflitante entre religiosidade e vida econômica, o que era 

gerado pelas disputas entre os grupos envolvidos na questão. 

                                                 
233 GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p. 34-44. 
234 FREYNE, Sean. The geography of restoration. Galilee - Jerusalem relations in early jewishand 
christian experience. In: New Testament Studies.47. (2001). P. 289-311.  
235 E que não haja para os apóstatas esperança, e que o reino insolente seja imediatamente erradicado 
em nossos dias. E que pereçam de imediato os nazarenos e os hereges e que sejam apagados do livro da 
vida e que não sejam inscritos com os justos. Bendito és tu, Senhor, que humilhas o insolente. In: 
SCHÜRER, Emil. Historia del pueblo judio em tiempos de Jesus. Volume 2. Madrid: Ediciones 
Cristandad, 1985. p. 596. 
236 No se les vende (a los minim) ni se les compra, no se negocia con ellos, no se ensaña a sus hijos 
ningún oficio ni se permite que curen a posesiones (esclavos y ganados) ni a personas (...). No hay que 
hacer negocios con los minim ni dejarse curar por ellos, ni si quiera para prolongar La vida uma hora 
(...). A los paganos y a aquellos que apacientam o crían ganado menor no hay que favorecerlos, pero 
tampoco perseguirlos. A los minim y a los renegados y a los delatores no hay que favorecerlos y hay que 
perseguirlos. In: WEN GST, Klaus. Interpretación Del evangelio de Juan. Salamanca: Sigueme, 1988. p. 
64-65. 
237GARCIA, Paulo Roberto. O Sábado do Senhor teu Deus. O Evangelho de Mateus no espectro dos 
movimentos judaicos do I século. Tese de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 
de São Paulo, 2001. p. 34-44. 
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Ou ainda no capítulo 1 dessa pesquisa, no qual notamos que os textos 

apresentam situações que podem indicar esse desfavorecimento econômico ao grupo 

mateano – tido como herético – através, por exemplo, do capítulo 6 do Evangelho de 

Mateus que nos traz a preocupação com as necessidades básicas para a sobrevivência 

como alimento, bebida e vestes. Ou ainda as imagens dos operários da última hora e a 

situação profissional de desemprego. Tudo isso mostra o conflito religioso deixando 

seqüelas na vida econômica dos grupos considerados heréticos238. 

 

3.5 – O MOMENTO DO EVANGELHO DE MATEUS 239 

A comunidade mateana estava inserida num momento histórico de um judaísmo 

fragmentado em diversos grupos. Essa fragmentação ocorreu em virtude da destruição 

do Templo de Jerusalém e, a partir daí, os diversos movimentos de judeus tentavam 

legitimar suas práticas e assim conquistar um espaço aberto e privilegiado que havia no 

campo religioso. Sendo assim, entendemos o Evangelho de Mateus como um desses 

diversos movimentos judaicos do período do judaísmo pós-destruição do Templo em 70 

d.C. 

O judaísmo já se constituía plural quando da existência do Templo, por isso essa 

reconfiguração após o ano 70 se apresenta de modo mais complexo. Mas para uma parte 

significativa do judaísmo a destruição do Templo causou reações diferenciadas nos 

vários movimentos. Nesse contexto a interpretação da Torá passa a ser crucial na 

legitimação de posição e poder240. 

Com a destruição do Templo esses movimentos existentes tentavam conquistar 

espaços no espectro religioso aberto e necessitado de um modelo que substituísse a vida 

religiosa baseada no Templo. Podemos considerar a comunidade mateana como um 

                                                 
238 A Fonte Q e o Evangelho de Tomé também dão sinais através de seu contexto e conteúdo do livro, de 
críticas provavelmente relativas a problemas econômicos. ARNAL, Willian E. The rhetoric of the 
marginality. Apocalypcism, gnosticism and sayings gospels. In: Havard Theological Reviews. 88.4. 
(1995). p. 471-487. 
239 O ponto 3.5 desse capítulo 3 baseia-se especialmente na obra de Andrew Overman: OVERMAN, J. 
Andrew. O Evangelho de Mateus e o Judaísmo Formativo. O mundo social da Comunidade de Mateus. 
São Paulo, Edições Loyola. 1997. (Coleção Bíblica Loyola 21). 
240 Essa estudo sobre a identidade a partir da questão religiosa pode ser visto também, em artigo recente 
de Francisca R. da Silva e Ruthe V. Cuesta. SILVA, Francisca Rosa da & CUESTA, Ruthe Ventura. José 
e Assenth. Pensando Identidade e etnia a partir do texto e seu contexto. In: Âncora. Revista digital de 
estudos de religião. IV. 2. (2008). p. 47-69. www.revistaancora.com.br 
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grupo judeu-cristão que fazia parte desse mundo desejoso de identidade e configuração 

religiosa como uma das expressões dessa diversidade teológica241.  Dessa maneira, o 

Evangelho de Mateus relata a experiência de uma comunidade inserida no mundo 

judaico que passa por uma série de transformações religiosas, políticas, sociais e 

econômicas.  

Os fariseus destacaram-se nesse período, porque, como nos diz Overman, 

possuíam um programa de identidade religiosa e social que dispensava o Templo. Era 

um programa centrado na aplicação das leis e que, por isso, tornaram-se o grupo 

religioso de destaque na época, inclusive pela sua relação com os romanos. Isso 

possibilitava aos fariseus impor seu programa e tentar abafar os pequenos movimentos – 

no qual se inclui a comunidade de Mateus que também oferecia seu programa de 

interpretação das leis que apresentava Jesus Cristo como cumpridor e interprete pleno 

da Lei.  

A destruição do Templo foi um golpe político – religioso para Israel, e o esse 

processo foi a reconstrução do judaísmo pós 70. Os fariseus estavam bem posicionados 

para os eventos de 70 d.C. com um programa de identidade social e religiosa que 

dispensava o Templo. Era um sistema baseado na aplicação das leis, da pureza no lar e à 

mesa, além do dízimo, observância do sábado e estudo da Torá. Havia então, um modo 

de vida que pudesse substituir o que havia sido destruído com o Templo. 

Mas o modelo farisaico, que o judaísmo adotou e integrou em seu sistema era 

objeto de controvérsia. Os saduceus a rejeitavam. Os fariseus eram acusados de fingir 

seguir as leis de Deus. Sua tradição era na verdade sua própria criação, para servir a 

seus propósitos e objetivos. 

De fundamental importância para nossa pesquisa é o destaque negativo que  

Overman percebe que é dado aos fariseus no Evangelho mateano. Segundo o autor, isso 

pode indicar que a comunidade de Mateus se sentia pressionada pelas lideranças da 

época e que nessa disputa a comunidade mateana estivesse em posição desfavorável e 

por isso o uso de um tom áspero ao se referir ao grupo dos escribas e fariseus. 

                                                 
241 SPARKS, Kenton L. Gospel as conquest. Mosaic typology in Matthew 28,16-20. In: Catholic Biblical 
Quarterly. 68.4. (2006). p. 651-663. 
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Ao tentar alguma descrição desse grupo, Overman acredita haver participação de 

ambos – escribas e fariseus - na liderança da época em Israel. O autor os caracterizava 

como especialistas na lei e também os que controlavam os tribunais locais e 

trabalhavam com autoridades do Império, tinham influência e certa autoridade sobre o 

povo, tudo isso indicando características de grupo de destaque no judaísmo do I século. 

A comunidade mateana precisava se firmar diante dos seus membros e se 

proteger dos ataques externos, uma vez que, seu desenvolvimento foi diretamente 

influenciado por esse período de um judaísmo fragmentado. Segundo ele, a atitude 

exclusivista das comunidades que não usufruíam de posição de destaque usava a lei e o 

seguimento a ela para legitimar suas posições diante de seus membros e diante das 

comunidades concorrentes. Em geral, havia uma figura na comunidade ou na história da 

comunidade que servia como agente revelador da lei. O Judaísmo pós-destruição do 

Templo apresentava suas tradições e procedimentos como vindos da prática dos 

antepassados. Mateus tenta firmar suas crenças em relação à vida e ao ministério de 

Jesus. 

A afirmação do judaísmo desse período de que suas crenças e práticas não são 

novas, mas tradicionais, remontando aos antepassados, serviria à finalidade de 

convencer os de fora da validade de suas reivindicações. Por isso as histórias de conflito 

em Mateus apresentam Jesus como intérprete preciso e verdadeiro da lei e também com 

uma tendência, nessas histórias, a retratar os fariseus como oponentes de Jesus. 

Mateus assumiu sua posição no meio das leis e tradições de Israel e defendeu as 

crenças e ações de sua comunidade. Além disso, e contra as afirmações de seus  

oponentes, a comunidade de Mateus aplica de forma precisa a lei por meio de sua 

interpretação e aplicação distintivas. Conforme a comunidade de Mateus continuava a 

sentir pressão e competição por parte do corpo judaico dominante em desenvolvimento 

e a sentir se cada vez mais separada desse grupo judaico, ela respondia com o seu 

desenvolvimento e com suas próprias regras, valores e normas pelas quais seus 

membros podiam ser guiados. 

Esses valores e normas, que são parte essencial do processo de desenvolvimento 

social e definição comunitária, surgem de uma necessidade de que a comunidade 

explicasse e defendesse a si própria diante dos membros ou dos oponentes. Na vida 
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cotidiana esses valores servem também como legitimação, criando consenso entre os 

membros. Nesses valores referentes à organização da comunidade estava  a instrução à 

comunidade no que diz respeito a vida comunitária, o comportamento de seus membros, 

a disciplina para com os membros desviantes e a resposta da comunidade aos de fora 

dela na sociedade civil. 

O Evangelho tem uma relação viva com a comunidade e a tradição judaicas e 

assim os ensinamentos de Jesus na narrativa, baseados na lei, servem para solidificar a 

identidade do grupo internamente e também perante aos outros grupos. Por isso, os 

debates em torno de questões como: o sábado, leis de pureza e dietéticas, dízimos e 

impostos, divórcio, circuncisão, entre outras são fundamentais para se perceber a 

importância da Torá na formação da comunidade mateana. 

Os desenvolvimentos sociais e as formas de defesa e legitimação evidentes no 

Evangelho de Mateus constituem respostas à pressão e à autoridade de um corpo e 

instituição judaicos em desenvolvimento. Ao longo do Evangelho, a hostilidade e a 

reação às lideranças judaicas são claras. 

Essa hostilidade e reação a vemos nos textos mateanos que nos apresentam, por 

exemplo, no alerta para não se juntar tesouros na terra e sim no céu (6,19-21) indo 

contra a acumulação ambiciosa e a crítica ao jovem rico que pode representar alguém 

que membro da elite social, de elevado poder social, econômico. 

 

3.6 – A CONJUNTURA ECONÔMICA 

Ao se falar em economia antiga, antes de tudo é preciso que se faça uma 

observação importante: não é possível fazer uma comparação direta entre a vida 

econômica da Galiléia antiga com a economia de mercado do mundo moderno. Para 

Richard Horsley o modelo a ser adotado é o que se projeta não apenas nas relações que 

abrangem grandes áreas econômicas, mas na economia local das vilas242.  

                                                 
242 HORSLEY, Richard A. Galilee. History, politics, people. Pennsylvania :Trinity Press International, 
1995. p. 202-207. 
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Precisamos entender que não podemos transferir para a antiguidade os conceitos 

que temos hoje a respeito de economia. Claro que as pessoas daquele tempo 

trabalhavam, vendiam, compravam, trocavam, possuíam moedas, pagavam, cobravam 

impostos... Mas não era um sistema organizado como o que temos hoje243. E tentar 

descrever a economia antiga é algo muito difícil, principalmente por falta de material 

estatístico, e, além disso, os dados precisam ser desenvolvidos a partir de fontes 

indiretas. Sem contar que a nossa nomenclatura e conceitos para relações econômicas 

não pode ser simplesmente aplicada no mundo antigo, pois nesse mundo os termos 

ligados à economia eram mais abrangentes244.  

Tanto Horsley quanto Stegemann e Stegemann destacam o significado da 

palavra economia na sua origem grega: o conceito de economia vem da palavra 

oikonomía e no uso grego antigo ela possuía o significado de economia doméstica ou 

administração ou organização do lar e por isso não possui o mesmo conceito que 

economia nos dias de hoje. Sendo assim, ela dizia a respeito dos direitos e do poder do 

chefe de família.245 

Para os primeiros dois ou três séculos as casas das famílias eram o principal 

lugar da atividade dos grupos de cristãos. Gradualmente, algumas edificações 

começaram a ser construídas para as reuniões. Nos períodos anteriores, espaços 

domésticos foram as principais definições para estruturas físicas da igreja.246Daí a 

importância de uma relação entre as casas das famílias ou grupos e as relações religiosas 

e econômicas neste estudo. 

                                                 
243 REIMER, Ivoni Richter. Patriarcado e economia política. O jeito romano de organizar a casa . In: 
REIMER, Ivoni Richter (org.). Economia no mundo bíblico. Enfoques sociais, históricos e teológicos. 
São Leopoldo: Cebi/Editora Sinodal, 2006. p. 86. 
244 STEGEMANN, Ekkehard W. & STEGEMANN, Wolfgang. História Social do protocristianismo. Os 
primórdios no judaísmo e as comunidades de Cristo no mundo mediterrâneo. São Paulo/São Leopoldo: 
Paulus/Sinodal, 2004. p.28. 
245 STEGEMANN, Ekkehard W. & STEGEMANN, Wolfgang. História Social do protocristianismo. Os 
primórdios no judaísmo e as comunidades de Cristo no mundo mediterrâneo. São Paulo/São Leopoldo: 
Paulus/Sinodal, 2004. p.29 e HORSLEY, Richard A. Galilee. History, politics, people. Pennsylvania 
:Trinity Press International, 1995. p. 202-207. 
246 RICHARDSON, Peter. Towards a typology of levantine/palestinian houses. Journal for the study of 
the New Testament. 27.1 (2004). P. 47-68. 
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A maneira de se construir as relações econômicas pode também testemunhar 

sobre como os grupos pensavam e vivam sua teologia 247. Por isso, torna-se importante 

esse breve comentário sobre a economia no mundo antigo, que pode nos clarear sobre 

como era a vida econômica não só da população da Galiléia do I século, mas 

especificamente da comunidade de Mateus. 

A agricultura constituía uma base importante para possível riqueza e alvo dos 

principais investimentos financeiros248. Mas em particular, deve-se atentar para a 

produção e consumo de comida, pois numa sociedade agrária tradicional a comida era 

produto primário, voltada não somente para a manutenção local, mas antes, para o 

consumo familiar. Pois a casa era uma das unidades fundamentais  de produção e de 

consumo249. 

Entretanto, isso não quer dizer que não havia outros meios de vida econômica. 

Pelo contrário, os próprios chefes de família proporcionavam interações com outros 

chefes de família e com diversos indivíduos: trocas de produtos, empréstimos de 

produtos e animais, trabalhos, contratos de ajuda temporária, arrendamento de terra, 

terras compartilhadas, entre outras possibilidades. Isso demonstra que a vida econômica 

envolvia relacionamento entre os grupos e famílias, entre as pessoas e seus animais, 

produtos e casas.250. 

As vilas também eram local de vida econômica, pois se tornavam, de certo 

modo, centros de produção e comércio com seus artesãos, mercados, padeiros, 

indústrias de serviço - empregando trocadores de moedas e escribas - haviam também 

                                                 
247 REIMER, Ivoni Richter. Patriarcado e economia política. O jeito romano de organizar a casa . In: 
REIMER, Ivoni Richter (org.). Economia no mundo bíblico. Enfoques sociais, históricos e teológicos. 
São Leopoldo: Cebi/Editora Sinodal, 2006. p.73-87. 
248 STEGEMANN, Ekkehard W. & STEGEMANN, Wolfgang. História Social do protocristianismo. Os 
primórdios no judaísmo e as comunidades de Cristo no mundo mediterrâneo. São Paulo/São Leopoldo: 
Paulus/Sinodal, 2004. p.59. 
249 HORSLEY, Richard A. Galilee. History, politics, people. Pennsylvania :Trinity Press International, 
(995) p. 202-207. 
250 HORSLEY, Richard A. Galilee. History, politics, people. Pennsylvania :Trinity Press International, 
(995) p. 202-207. 
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os empréstimos, pagamentos de impostos, vendas (e com isso o uso de moedas251), 

outros prestadores de serviço como barbeiros, prostitutas e doutores252.  

Mas segundo Gerald Dowinig nos estudos do Novo Testamento há uma 

tendência a se generalizar o modelo de vida econômica, social e cultural da sociedade 

do Mediterrâneo. Para ele, ainda que tenha havido um debate sobre essa tendência, o 

modelo ainda continua simplificado a supor uma sociedade aparentemente agrária 

aplicando-a a Jesus e seus seguidores.253 

Contudo, escavações em Séforis demonstraram uma cidade com grande centro 

urbano que durante séculos definiu a cultura da Galiléia. E com isso, torna-se de 

fundamental importância para os estudos do Novo Testamento o fato de que Séforis fica 

muito perto de Nazaré – cerca de uma hora de distância a pé. Dessa forma, é difícil se 

pensar num estudo sobre Jesus ou sobre seu movimento sem levar em conta essas 

descobertas. 254  

É necessário incorporar esses mundos econômicos e sociais para se entender 

esse processo de urbanização na Galiléia. Temos a relação da vida campesina e a vida 

urbana. A cidade, assim como o campo, tinha seus interesses próprios e essa relação 

pode ter sido freqüente. Por exemplo, a comida necessária para alimentar as pessoas da 

cidade de Séforis pode ter gerado contínua troca de mercadorias e serviços entre essas 

áreas. Várias imagens dos evangelhos nos mostram a vida rural, mas também 

familiaridade com a vida citadina.255 Não queremos exagerar na importância das 

características urbanas de Séforis, inclusive, porque para pesquisadores como Mark 

Chancey, a influência dessas características precisa ser reconsiderada em muitos pontos. 

Mas ainda assim, o mesmo autor atesta que é evidente que Séforis foi uma grande 

                                                 
251 Segundo Mark A. Chancey, uma variedade de tipos de moedas circula ram na Palestina. In: 
CHANCEY, Mark A. The archaeology of Roman Palestine. In: Near Eastern Archaeology. 64 (2001). P. 
164-203. 
252 HORSLEY, Richard A. Galilee. History, politics, people. Pennsylvania :Trinity Press International, 
1995. p. 202-207. 
253 DOWNING, F. Gerald. Quest of first-century C.E. Galilee. In: Catholic Biblical Quarter. 66 (2004). p. 
78-97.  
254  CHANCEY, Mark A . The cultural milieu of ancient Sepphoris. In: New Testament studies. 47. 
(2001). P. 127-145. 
255 BATEY, Richard A. Sepphoris and Jesus movement. In: New Testament studies. 46. (2001). P. 402-
409. 
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cidade do primeiro século e torna-se positiva a atenção a essa cidade nos estudos dos 

evangelhos. 256 

O uso repetitivo de imagens relacionadas à alimentação pode indicar a garantia a 

que todos tivessem acesso ao alimento seja um tema recorrente no Evangelho de 

Mateus. Pois a questão da escassez do alimento também é um tema recorrente nas 

imagens trazidas por Mateus em sua narrativa, basta ver a dupla narração da 

multiplicação dos pães e peixes. Isso mostra a ligação entre a comida produzida no 

campo, e ao mesmo tempo, a falta desse alimento que pode estar condicionado pelas 

disputas entre os grupos religiosos. 

Ligado a isso está a possibilidade das passagens sobre multiplicação do alimento 

também criticarem a distribuição de alimentos, pois Jesus encontra a solução para a 

fome e ainda ensina seus discípulos a como distribuir o alimento. 

Mas a presença das imagens ligadas à vida urbana também se fazem presente no 

Evangelho de Mateus. A parábola por nós analisada – do tesouro e da pérola – além de 

igualmente mostrarem imagens campesinas, uma vez que o tesouro é encontrado 

enterrado no campo. O negociante e as pérolas por sua vez, possuem uma ligação mais 

direta com o meio urbano. Além disso, o fato de Mateus ser o único Evangelho que se 

refere a ouro e também mencionar prata mais do que os outros, pode indicar uma 

presença de negociações com pedras preciosas mais constantes.  Isso mostra que no 

Evangelho de Mateus temos referências a todo instante ao campo semântico econômico 

tanto ligado ao ambiente rural, quanto ao citadino.  

Ainda que alguém defenda que o grupo mateano não tenha vivido circunstâncias 

econômicas severas e use para isso trechos como a versão espiritualizada das bem-

aventuranças em Mateus e entenda que pobres em espírito significa dar com 

generosidade acreditamos que a ênfase está mais em dar e emprestar . Sabemos que essa 

adjetivação apresenta possibilidade de diferentes interpretações. Mas há uma 

consonância, segundo Paulo Garcia, que o termo pobre (ptchoi) se refere ao hebraico 

anawim, que no Antigo Testamento indica sempre a categoria concreta dos pobres no 

                                                 
256 BATEY, Richard A. Sepphoris and Jesus movement. In: New Testament studies. 46. (2001). P. 402-
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sentido social do termo, e pode ser traduzida por encurvados, ou seja, os pobres que não 

têm forças para se defender, como o grupo de Mateus frente aos fariseus.257 

Mas se Mateus espiritualizou as bem-aventuranças, ele também materializou 

muitas outras imagens 258, usando de uma série de metáforas para designar o campo 

econômico. A terceira tentação de Jesus e a oferta feita a ele de ter todos os reinos do 

mundo, reinos e glória que estão nas mãos de Satanás, pode refletir a situação da 

comunidade que é tentada a buscar as riquezas e se prostrar ao discurso farisaico, pois 

essa história de Jesus e Satanás no deserto não é para dizer que ela (a história) pretendia 

primariamente ser uma polêmica contra a riqueza, ainda que ela também faça parte do 

contexto259. 

Ainda que Mateus multiplique as demonstrações desta messianidade de Jesus, 

o Reino não existe apenas no final dos tempos260. Seria um erro perceber em certas 

passagens uma exortação a ação somente durante o período da eminente de crise 

escatológica. Existem narrativas que questionam contra as realidades de sobrevivência: 

a necessidade por alimento, bebida, e vestuário de modo muito imediato. No contexto 

presente a necessidade é de fato uma necessidade diária.261 

 

3.7 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 3 

            Pudemos perceber pelo levantamento feito no capítulo 1 desse trabalho que o 

vocabulário relativo a questões econômicas é uma realidade e perpassa por todo 

Evangelho de Mateus. Ao nos aprofundarmos na análise da parábola do tesouro e da 

pérola no capítulo 2, notamos mais uma vez o uso não só de palavras, mas também de 

imagens ligadas ao grupo de palavras econômico.  

                                                 
257 GARCIA, Paulo Roberto. As bem - aventuranças em Mateus. Uma proposta de estrutura literária . 
Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior (Atual 
UMESP), 1995. p.52. 
258 SCHIMDT, Thomas E. Hostility to wealth in the synoptic gospels. In: Journal for the study of the New 
Testament. Supplement series. 15. (1997). P. 121-134. 
259 SCHIMDT, Thomas E. Hostility to wealth in the synoptic gospels. In: Journal for the study of the New 
Testament. Supplement series. 15. (1997). P. 121-134. 
260 COMBLIN, José. As linhas básicas do Evangelho segundo Mateus. In: Revista Estudos Bíblicos. 26. 
Vozes/Imprensa Metodista/Editora Sinodal: Petrópolis/São Bernardo do Campo/ São Leopoldo, 1990. 
261 SCHIMDT, Thomas E. Hostility to wealth in the synoptic gospels. In: Journal for the study of the New 
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Essas imagens são usadas no texto como reflexo do cotidiano do grupo mateano. 

A parábola do tesouro e a parábola da perola podem ter no plano de partida e também 

no plano de imagem sinais expressivos da realidade não só da comunidade, mas da 

Galiléia no I século.  

E nessa realidade também vimos conflitos teológicos e também 

socioeconômicos, pois os índicos são vários. Um exemplo são as inúmeras palavras, 

expressões e textos sobre dívidas e pagamentos ao longo do Evangelho de Mateus, o 

que demonstra que esse vocabulário econômico marca a construção da identidade do 

grupo mateano na Galiléia em meio aos conflitos de sobrevivência. 

Essa maneira de formar a identidade e tentar legitimá- la é no Evangelho de 

Mateus uma resposta à pressão exercida sobre a comunidade pelas autoridades e grupos 

dominantes no contexto da Galiléia do I século, o que é possível perceber nos textos. 

Por isso, narrativas que interpelam a respeito das necessidades de sobrevivência, de 

questões sobre dívidas e pagamentos, de textos que mencionam riquezas, bens, dinheiro 

e etc., demonstram esse processo de busca de identidade na Galiléia.  
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CONCLUSÃO 

Sem dúvida alguma a Bíblia é um livro fascinante, não somente pelos gêneros 

literários que contêm ou pela singularidade de suas histórias, ou ainda pela riqueza de 

seus pensamentos que perpassam gerações. Assim com afirma Antônio Paulo Benatti, o 

que faz da Bíblia um livro contemporâneo de todas as épocas é a possibilidade 

praticamente infinita de sua atualização262.  

Sendo assim é preciso levar em consideração as mais variadas faces dessa 

atualização dos textos bíblicos nos nossos tempos afim de, tanto descobrimos como os 

textos bíblicos são recebidos e interpretados pelos leitores, quanto do uso que se faz 

dessas, recepção e interpretação na sociedade.   

Dizemos isso porque a principal motivação para adentrarmos numa pesquisa 

como a que aqui apresentamos, foi justamente percebermos o uso dos textos relativos a 

questões econômicas nas Igrejas e fora delas. É comum encontrar em certos círculos 

religiosos ou até fora deles, grupos de pessoas que apresentam os textos bíblicos 

relacionados ao dinheiro de forma equivocada e muitas vezes de maneira altamente 

negativa.  

Quantas vezes ouvimos que o dinheiro é coisa do demônio, que Jesus era contra 

o dinheiro, que Jesus não usava dinheiro (e nessa última expressão esquecem que no 

grupo de Jesus havia, inclusive, um tesoureiro). Ou ainda a polêmica questão do dízimo 

                                                 
262 Benatti. Antônio Paulo.  História  da Leitura e História da recepção  da  Bíblia. In: Revista  
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ou das ofertas nas Igrejas, a teologia da prosperidade... Enfim, a relação texto bíblico e 

economia existe e precisa ser analisada. Isso sem esquecermos que vivemos em pleno 

período de crise econômica mundial desencadeada na economia norte-americana e que 

tem afetado a todos nós.  

O subtítulo dessa pesquisa já apresenta um período de crise: Os impactos 

econômicos no Evangelho de Mateus no contexto do judaísmo do I século, tempos em 

que, como vimos, a sociedade estava fragmentada e em desejo de definição religiosa, o 

que afetava conseqüentemente a vida social, política e econômica das pessoas e por 

isso, estudar esse contexto do Evangelho de Mateus se torna ainda mais importante e 

atual, pois é comum que, especialmente as instituições religiosas busquem no texto 

bíblico as respostas para as angústias do mundo pós-contemporâneo. 

Ao mesmo tempo, é preciso ficar atentos a determinadas leituras e usos dos 

textos bíblicos. Como demonstramos nessa apresentação a negação radical do dinheiro 

baseada, mais especificamente no conteúdo produzido pela comunidade mateana, pode 

gerar não somente equívocos, mas implicações sem precedentes na vida das pessoas que 

tomam como práticas os discursos baseados em tal leitura. 

Segundo Guglielmo e Chartier uma história sólida das leituras e dos leitores 

deve ser a da historicidade dos modos de utilização, compreensão e de apropriação dos 

textos. Pois existe uma diferença fundamental entre o que foi escrito e suas leituras. 

Essa última é sempre plural e inventiva263. Ainda segundo esses autores, é preciso 

observar que a leitura é sempre prática encarnada por gestos, espaços e hábitos. 

Um bom exemplo é Mt 6,24 que, propositalmente dá título a essa pesquisa e no 

qual se lê: Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o 

outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará ao segundo. Não podeis servir a Deus e 

às riquezas, ou como em algumas traduções: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. 

Esse trecho serve em muitos círculos para se extrair um sentido arbitrário, sem 

consideração com o contexto original, e dessa maneira, instrumentalizar o texto para 

que ele vá de encontro a ideologias e posições pessoais em relação a fatores econômicos 

que, assim como estavam diretamente ligados à vida de fé do judaísmo do I século, 
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também está na dos fiéis que hoje freqüentam nossas igrejas. E é justamente por isso 

que nos propusemos a apresentar nessa pesquisa os textos relativos à economia ligados 

ao contexto do judaísmo do I século, um período de crise, e que estão atrelados a opção 

de vida da comunidade que o produziu, ou seja, a opção religiosa do grupo afetava 

diretamente a sua realidade social e econômica. 

Para isso, ao apresentarmos o glossário econômico no início do nosso trabalho 

mostramos que em praticamente todo o Evangelho de Mateus existem palavras ou 

expressões relacionadas ao tema da riqueza. Ainda que sob forma de metáforas, essas 

palavras e expressões nos mostraram uma série de questões relacionadas ao campo 

econômico. 

Pudemos perceber que no Evangelho de Mateus o econômico é uma realidade. O 

texto, ao mesmo tempo em que é releitura da história de Jesus, é uma hermenêutica da 

experiência cotidiana. As palavras, expressões e metáforas dizem a respeito da 

comunidade que produziu e primeiro recebeu esses textos. A parábola do tesouro e a 

parábola da perola têm no plano de partida sinais expressivos da realidade não só da 

comunidade, mas da Galiléia no I século. Essas parábolas expressam uma escolha.  

Mas para um melhor entendimento dos motivos que levaram à comunidade a 

mostrar dessa forma a questão econômica precisamos recorrer ao auxílio do contexto, 

ponto tão importante na interpretação do Evangelho de Mateus. E aí optamos pela 

Galiléia como localização geográfica da redação dos textos em virtude dessa localização 

responder melhor às perguntas apresentadas pelos conflitos presentes no Evangelho. 

Um modelo de sociedade que foi constituído para a leitura dos conflitos que a 

comunidade enfrentou.  

Dessa maneira percebemos que mais do que negar as posses ou bens materiais, a 

concepção do Evangelho de Mateus era opor o projeto de riqueza ao projeto do Reino 

dos Céus, pois projeto representa o que há de mais importante na vida. Ambos os 

projetos – de riqueza e de Reino dos Céus - são opostos, pois tanto um quanto o outro 

ocupam todas as dimensões da vida e não se pode investir a vida em duas propostas 

distintas. Nesse confronto entre Deus e o dinheiro é impossível unir as duas coisas, pois 

ambas exigem prioridades não sendo possível conciliá-los. 
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     Essa aparente livre escolha entre os bens terrenos (e uma consciente opção 

pela pobreza material) e o Reino dos Céus é latente no Evangelho de Mateus. A teologia 

do Evangelho gira ao redor dessa escolha. São projetos distintos. E projeto aqui é 

entendido como aquilo que temos como direção e prioridade na vida. E dessa maneira 

vimos que a comunidade de Mateus tem que fazer uma opção entre a religiosidade 

oficial (e a conseqüente viabilização econômica da vida) e o judeu-cristianismo (e a 

conseqüente inviabilização econômica da vida). 

Mateus resignifica para seu grupo a questão das posses, das riquezas, em virtude 

de uma realidade de crise econômica. E em meio a essa crise o Evangelho de Mateus, a 

partir de um trabalho redacional, dá novos significados à vida de fé da comunidade à luz 

das histórias de Jesus recebidas das fontes Marcos e Lucas. 

Assim, pudemos, com esse trabalho, demonstrar a existência de uma série de 

textos do Evangelho de Mateus que indicam a influência de fatores econômicos no 

momento de escrita desses mesmos textos. E quem sabe, apresentar a possibilidade de 

se criar uma chave de leitura do referido Evangelho segundo as realidades econômicas 

presentes nos textos dentro do contexto em que foram produzidos. 
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ANEXO I – MAPEAMENTO DO EVANGELHO DE MATEUS 

Nesse anexo apresentamos a base do que está disposto no capítulo 1 deste 

trabalho. Trata-se de uma primeira e segunda etapa - evidências de grupos de palavras 

nos trechos bíblicos e levantamento de uma primeira literatura secundária sobre o 

assunto. 

Aqui consta o primeiro levantamento de literatura secundária que fizemos 

usando três comentaristas que nos serviram de base para esse levantamento.  

 

GRUPOS DE PALAVRAS E LITERATURA SECUNDÁRIA 
 

Capítulo 2 

Ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o 

homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, 

incenso e mirra. (2,11) 

Para Warren Carter, o fato dos magos entrarem numa casa e nessa casa 

encontrarem o menino e seus pais é significativo, pois para o autor, por casa, entende-se 

a família que representa a família como uma unidade social, religiosa e econômica 

importante. 
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Sobre os presentes oferecidos à criança, Carter lembra que eles foram muitas 

vezes, numa leitura cristológica, interpretados como que relacionados à características 

de Jesus ou numa leitura de discipulado relacionados com qualidades desejáveis dos 

fiéis. Mas, segundo Carter, Mateus não dá essa significação aos presentes, mas é 

preferível que os entendamos como pessoas comuns que não possuem necessariamente, 

muita riqueza, mas que oferecem tudo o que eles têm.264   

Ulrich Luz nos diz que o significado desses presentes não é claro, pois, por 

exemplo, o incenso vem de árvores árabes, indianas ou somalianas e a mirra tem origem 

na Arábia e Etiópia. E ambos os produtos tinham primeiramente uma finalidade 

voltadas para o culto, magia, medicação, cosmética e também em usados em cerimônias 

nupciais. Ainda assim, o autor chama a atenção para o alto valor desses produtos, que 

segundo ele eram caros, de luxo e de importação, sem esquecer que atrelados a eles 

também foi oferecido ouro que já possui em si alto valor econômico embutido.265 

Ainda que não apresentem uma proposta ligada à questões sócio-economicas 

desse trecho, Davies e Alisson questionam o significado do ouro, incenso e mirra mais 

comum na história da Igreja. (ouro é para Jesus como rei, incenso para Jesus como 

Deus, mirra para Jesus como aquele que irá morrer). E dizem não poder apoiar essa 

explicação. Segundo eles, uma hipótese melhor para o significado dos presentes é essa: 

o culto (adoração) dos magos e a apresentação são as primícias (primeiros frutos) da 

peregrinação escatológica das nações e sua submissão ao único verdadeiro Deus.266 

 

Capítulo 3 

João usava uma roupa de pêlos de camelo e um cinturão de couro em torno dos 

rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e meu silvestre. (3,4) 
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266 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
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Warren Carter diz que o alimento ingerido por João demonstra pobreza. E uma 

pobreza que representa uma a não preocupação com a comida diária e assim um 

compromisso total com o projeto de fidelidade a Deus. Para Carter, essa atitude de João 

é uma crítica às mordomias econômicas da elite, conseguida à custa dos pobres267. 

Ulrich Luz acredita que este versículo apresenta João como um asceta, ainda que 

o texto só apresente características em relação ao alimento e a roupa. Isso, para Luz, 

provavelmente tornou a figura de João, algo singular para os habitantes de uma grande 

cidade Síria em que vivia Mateus.268 

Para Davies e Alisson lemos sobre sua aparência externa e hábitos de João. Para 

os autores isso não acontece para satisfazer uma simples curiosidade ou a leitura do 

historiador para os detalhes, embora de fato João indubitavelmente igualou a descrição 

dada. Preferivelmente, os hábitos surpreendentes de João o marcaram como um profeta, 

particularmente como aquele comparado a Elias.269 

 

Capítulo 4 

Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 

Por quarenta dias e quarenta noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, 

aproximando-se o tentador, disse-lhe, “Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se 

transformem em pães”. Mas Jesus respondeu: “Está escrito: Não só de pão vive o 

homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”. (4,1-4) 

Para Warren Carter as palavras do diabo querem incitar Jesus a demonstrar seu 

poder ao transformar pedras em pães. A idéia era até boa, pois a escassez de alimento 

era uma realidade no primeiro século. Mas o alimento por ser uma benção de Deus, não 

poderia ser obtido por resolução do diabo. Se Jesus, assim o fizesse, ele agiria em 

benefício próprio, como faziam os detentores do poder econômico que ao controlarem 

as fontes de alimento e seu fornecimento originavam a escassez acima citada. 
                                                 
267 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). P. 134. 
268 LUZ, Ulrich. El Evangelio Segun San Mateo. MT 1-7. Volume I. Salamanca: Ediciones Sigueme, 
1993. p. 204. 
269 DAVIES, W. D., ALLISON, Dale C. The Gospel According to Saint Mathew. The Internacional 
Critical Comentary. Volume I. Edinburgh: T. e T. Clark Ltd., 1989. p. 295. 



 110 

A afirmação de Jesus, para Carter, não ignora a questão da fome, mas antes, 

indica uma ligação entre necessidades físicas e espirituais. Deus garante a sobrevivência 

daqueles que nele confiam e não se entregam às insinuações do mal. 270 

Ulrich Luz apresenta algumas possibilidades de interpretação desse texto: 

parenética, psicológica, cristológica. Para Luz, ainda que haja um acento dominante na 

leitura cristológica do texto (e essa é a leitura na qual o autor de aprofunda), não se pode 

considerar como única a interpretação de um texto desses e por isso, ele apresenta 

resumidamente essas possibilidades.  

Na primeira das possibilidades de interpretação está a parenética, a qual mostra 

Jesus enfrentando as tentações humanas da intemperança, vaidade e cobiça, ou seja, 

uma exortação à comunidade quanto a essas questões. Além dessa, há também a 

interpretação psicológica que apresenta Jesus como um verdadeiro homem que supera a 

tentação do materialismo, do sensacionalismo e do poder.271 

 Davies e Alisson fazem a seguinte leitura desse trecho: Jesus jejuou e está 

faminto, e o demônio o está instigando a usar seus poderes divinos para agir em seu 

próprio interesse ao invés de unicamente em resposta a vontade do Pai. Israel, quando 

teve fome no deserto, murmurou contra o Senhor e contra Moisés. O demônio agora 

encontra Jesus numa situação semelhante, e deseja fazer com que fique ansioso sem 

motivo pelas necessidades físicas. A tentação é para fazer o Filho de Deus procurar o 

alimento que ele almeja.272 

Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos 

os reinos do mundo com seu esplendor e disse-lhe: “Tudo isto te darei, se, prostrando, 

me adorares”. Aí Jesus lhe disse: “Vai te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu 

Deus adorarás e a ele só prestaras culto.”  

Com isso o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a 

servi-lo. (4,8-11) 
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Segundo Warren Carter, o diabo oferta a Jesus todos os impérios e reinos do 

mundo e que essa é uma grande oferta. E ao fazer essa oferta, o diabo garante controlar 

tudo isso, inclusive o império romano. Esses reinos do mundo são a vida social, política, 

econômica e religiosa cotidiana.  

Carter diz que os anjos servirem Jesus, significa “servir comida”. Para Carter 

essa cena demonstra o cuidado de Deus através dos anjos que alimentam Jesus.273 

Davies e Alisson dizem que tendo mostrado a Jesus os reinos do mundo e sua 

glória, o demônio diz: tudo isso é seu, se me adorar. É uma inventiva a se quebrar o 

primeiro mandamento do Decálogo. Para Davies e Alisson, o que é mal não é o fim – 

depois de tudo, como o Filho do Salmo 2, Jesus irá mesmo herdar as nações e possuir os 

confins da terra. O problema são os meios que será servidão a Satanás.274 

 

Capítulo 5 

Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Felizes os 

mansos porque herdarão a terra. (5,3-4) 

Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. (5,6) 

Para Warren Carter a bem aventurança recai não sobre a pobreza, mas sobre a 

pessoa que é pobre. E esses não devem ser espiritualizados em virtude da caracterização 

em espírito. Essas pessoas são literalmente desprovidas de bens materiais. Vivem numa 

situação de dificuldade econômica e social e de exploração pelos ricos.  

Pobre em espírito significa pobreza econômica, alguém sem recursos e sem 

esperança, dominado por mais poderosos. Por isso, essa expressão (pobre em espírito) 

não pode ser tomada como alguém que aceita pacientemente ou humildemente a 

pobreza, pois esta lhe é imposta. 
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Para Warren Carter manso não significa uma pessoa gentil, servil, discreta ou 

passiva, mas alguém sem forças, humilhada, pois os maus são violentos contra o pobre. 

Mas estes não podem imitar aqueles e não devem agir também com maldade e 

violência, mas ainda que sejam derrotados pelas injustiças econômicas devem viver 

retamente e buscarem a Deus, ou seja, ser manso é esperar a ação de Deus e não fazer 

do mesmo modo como os maus agem. 

A promessa que herdarão a terra, para Carter, não pode ser espiritualizada. Deus 

intervirá para que o uso da terra não se restrinja aos poderosos, mas o acesso à terra será 

dado a todos.275 

Para Warren Carter as pessoas literalmente passam fome e sede, isso em vir tude 

das práticas econômicas que geram dívidas, impostos, impossibilidade de acesso a 

terra... e os pobres pedem ajuda a Deus.  

Ter sede de justiça significa um desejo de que as relações sociais e econômicas e 

os acessos aos recursos para se ter condições de vida sejam retas.276 

Ulrich Luz considera que as promessas são dirigidas às pessoas que estão numa 

situação de desespero e que essas bem-aventuranças vem de uma experiência cotidiana 

de não estarem saciados. Para Luz um aspecto da salvação prometida aos pobres, e aos 

que choram se faz na realidade da dedicação à Jesus aos desclassificados, em sua 

convivência com eles e na alegria experimentada por gozo do amor de Deus.277 

Ulrich Luz considera difícil classificar pobre e sua adjetivação. Para ele há 

diversas possibilidades: pobre no sentido econômico; pobre em espírito no sentido de 

desanimado, sem forças; pobre no sentido espiritual – que não pode fazer nada por si 

mesmo e que por isso conta com a ajuda divina; ou ainda que pobre em espírito não é 

um estado, mas uma atitude, pois são os humildes. Luz diz que é difícil escolher uma 
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dessas possibilidades, porque, para ele, elas se misturam. Enfim, para o autor, não é 

possível concluir se esses humildes são pessoas pobres ou ricas278 

Para Davies e Alisson esse macarismo religioso derruba um sentimento popular 

secular de que abençoados são os ricos.279 

Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com 

ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao 

guarda, e, assim, seja lançado na prisão. Em verdade te digo: dali não sairás, enquanto 

não pagares o último centavo. (5,25-26) 

Warren Carter considera que último centavo pode indicar alguma dívida ou algo 

relacionado a multas punitivas.280 

Para Ulrich Luz este trecho sobre a reconciliação com o adversário no processo 

judicial demonstra uma exortação para algo cotidiano. 281 

Davies e Alisson entendem que a busca da reconciliação é porque Deus condena 

inimizade (v. 23-24), mas que nesse trecho alguém procura paz para afastar a punição 

(v.25-26).282 

Ouvistes o que foi dito: Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: 

não resistais ao homem mau; antes, àquele que te fere na face direita oferece-lhe 

também a esquerda; e àquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-

lhe também o manto; e se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. 

Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. (5,38-42) 

Warren Carter explica que os empréstimos deveriam ter a garantia de um 

penhor. No caso do pobre, este deveria penhorar seu manto que deveria ser devolvido à 
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noite para que não passasse frio. Esse exemplo mostra a questão do endividamento. 

Alguém que, não conseguindo quitar sua dívida, perde até a última coisa que possui. 

A resposta proposta por Jesus em dar também o manto representa um ato que 

envergonha e desonra o credor, pois ficar nu no tribunal mostra o sistema injusto, a 

avareza e a ação má do credor que se aplica ao pobre devedor. Segundo Carter, essa 

atitude do pobre ao entregar também a túnica é uma forma de protesto contra o sistema 

vigente. 

Para Warren Carter esse a afirmação de Jesus para dar ao que te pede se 

desenrola em dois momentos. Primeiro é ter misericórdia do que pede e dessa maneira 

amenizar o sofrimento um do outro, contraído por dívidas e impostos, invertendo, 

assim, o pensamento dos poderosos em conquistar cada vez mais. O segundo momento 

diz respeito ao fato de emprestar ao que pede e com isso, apresentar uma outra 

alternativa, pois não rejeitar ao que pede emprestado significa participar de um modelo 

econômico que não está baseado na defesa da riqueza, mas na ajuda mútua que 

possibilita o sustento adequado para todos. Sendo assim, aquilo que a pessoa possui está 

disponível não só para ela, mas para os outros também. 283 

Ulrich Luz considera que dar também a capa é uma exigência extrema, pois esta 

valia muito mais do que a túnica. O que abre uma discussão a respeito do direito que 

empresta no  AT, de quando um pobre tem que dar em garantia sua capa, é preciso que a 

devolva à noite para que possa dormir com ela.  

Para Ulrich Luz a exortação de dar e emprestar tem uma relação com o v. 40, 

mas agora se dirige aos proprietários.284 

 

Capítulo 6 

Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos 

por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos 
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céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como 

fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos 

homens. Em verdade vos digo: já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres 

esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola 

fique em segredo; e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. (6,1-4) 

Warren Carter considera que Jesus demonstra aí estar mais preocupado no modo 

como se realiza a doação de esmolas, do que na própria doação dessas esmolas. Para 

Carter, ser aclamado ao se fazer tal doação significaria infidelidade à comunidade que 

se propunha viver num estilo alternativo. Já não buscar a aprovação pública 

representaria a adesão a essa comunidade pequena e marginal que propunha a partilha e 

ajuda mútua. 285 

Segundo Ulrich Luz no cristianismo primitivo havia em algumas sinagogas 

assistência comunitária e organizada aos pobres e a distribuição do dízimo aos pobres se 

fazia a critério de cada indivíduo, por isso, aconteciam abusos nessa prática da esmola, 

sendo esta, instrumentalizada para favorecer a própria imagem pública.286 

Para Davies e Alisson os que dão esmolas para serem glorificados por outros  já 

recebem sua recompensa e a recebem na íntegra. Deus não lhes deve nada. Eles não 

estão dando, mas comprando. Eles querem o louvor dos homens, eles pagam por isso, e 

já recebem. A transação é finalizada e eles não podem pedir por nada mais. Os autores 

entendem como uma oposição: servir por glória de Deus – servir por salário.287 

O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos nossas dívidas como 

também nós perdoamos aos nossos devedores. (6,11-12) 

Segundo Warren Carter ainda existe muita discussão quanto a questão do pão 

diário, mas em todos os possíveis significados apresentados pelo autor, existe algo em 

comum que reside no fato da provisão do pão material ser uma necessidade para a 

sobrevivência hoje. E de modo implícito está que este pão material, além de outras 
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necessidades sem as quais seria impossível viver, dependem da ação humana na terra, o 

que nem sempre é feito. Há, então, uma consideração de que nem todos possuem as 

necessidades básicas satisfeitas e que outros possuem o pão em excesso, ocorrendo uma 

distribuição injusta. O pedido feito a Deus, é então, direcionado contra os ricos que 

possuem o pão em abundância, conseguindo-o através do acúmulo de propriedades, de 

empréstimos e juros, de preços altos, fornecimento limitado e da cobrança de taxas e 

tarifas. Tudo isso, impossibilita que o pobre tenha acesso ao pão necessário para sua 

subsistência.288 

Para Ulrich Luz, esse pedido pelo pão corresponde a uma situação de dificuldade 

em que se vive a preocupação com o alimento do dia seguinte. O contexto, para Luz é 

mais amplo. Pode-se considerar, por exemplo, esse pedido como o do diarista que não 

sabe se terá algum trabalho no dia seguinte e assim não sabe se dará alimento para sua 

família. Outro fator interessante é que para Luz, o pedido pelo pão da manhã inclui uma 

restrição: o pedido é pelo suficiente e não por riquezas.289 

Segundo Davies e Alisson as quatro interpretações mais importantes são a 

necessidade ou carência do pão; o necessário para o dia de hoje; o necessário para os 

próximos dias ou para o dia de amanhã significando tanto 'amanhã' (como uma oração 

noturna) ou 'hoje' (como uma oração da manhã) ou 'amanhã' no sentido 'do futuro' ou 'o 

grande amanhã, escatologia como o pão do mundo quer virá; e aquele que pertence a. 

Segundo os autores, a maioria dos padres da Igreja e as escolas modernas optam pela 

terceira interpretação.290 

Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, 

e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde 

nem a traça, nem o caruncho corroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam; 

pois onde está teu tesouro aí estará também teu coração. (6,19-21) 
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Para Warren Carter, a expressão ajuntar tesouros significa não somente adquiri-

los, mas também estimar os bens materiais. E essa estima pode representar ambição, 

injustiça, acumulação em excesso e indiferença pelas outras pessoas. 

Carter, diz ainda que, ajuntar tesouros na terra é algo fútil porque eles são 

deteriorados e decompostos pela natureza, além de incentivar problemas sociais, pois os 

que nada têm podem, no momento do desespero, tomar atitudes violentas como 

arrombar e roubar. 

A proposta de ajuntar tesouros no céu é a de ir contra a acumulação ambiciosa e 

realizar ações que possibilitem a sustentação da vida de todos no uso correto dos bens 

materiais. Ações essas que partem do coração, centro do comprometimento do homem 

com a vontade de Deus que consiste nas decisões diárias dos homens em prol da 

utilização das posses não para vantagem própria, mas para a ajuda aos outros.291 

Para Ulrich Luz este trecho é um apelo à razão humana de que o acumulo de 

riquezas não vale a pena. A traça e o caruncho destroem os vestidos guardados, que são 

uma expressão da riqueza feminina e arcas nas quais são guardadas toda a espécie de 

objetos e bens. Por isso, segundo Luz, o texto incita a se acumular riquezas celestes, 

com a idéia de recompensa, o que faz pensar diretamente na prática da esmola, das 

obras de caridade de outras boas ações.292 

Para Davies e Alisson Mt 6,19-34 prontamente se divide em quatro parágrafos: 

6,19-21, 22-3,24, e 25-34. Esses parágrafos são mantidos unidos antes de tudo por um 

tema comum. Cada um tem a ver com o tesouro terreno –19-21 , com não armazenar 

demais, 22-3, com ser generoso, 24 com servir a Deus, não mammon, e 25-34 com não 

se preocupar com o que comer ou vestir.293 

Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o 

outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e 

ao dinheiro. (6,24) 
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Para Warren Carter entende esse versículo como um alerta. Que os bens 

materiais podem tornar os discípulos escravos da riqueza e assim, retirar deles à sua 

comunhão com Deus. Por isso, existe aí uma proibição aos discípulos em tentar 

conciliar o serviço a Deus e o serviço à riqueza, pois não é possível viver dividido. 

Para Carter, ao personificar as riquezas, o texto mostra que o gosto pelos bens 

materiais pode dominar a pessoa. E que na comunidade dos discípulos isso não pode 

acontecer, pois maior deve ser o compromisso com Deus que direciona as ações da vida 

diária e assim, a comunidade aprende a não desejar o acúmulo e a utilizar de modo justo 

o dinheiro que possui. 294 

Ulrich Luz diz que este trecho parece apresentar de modo subtendido que a 

relação do homem com as riquezas põe em risco sua própria identidade e que dessa 

forma, o texto enfatiza o verdadeiro culto que se deve prestar a Deus.295 

Por isso vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de 

comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do 

que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu: não semeiam, 

nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai celeste as alimenta. 

Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, 

pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais 

preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem 

fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu 

como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã 

será lançado ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, 

não andeis preocupados, dizendo: Que iremos comer? Ou, que iremos beber? Ou, que 

iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso: vosso Pai 

celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, 

seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos 

preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará 

consigo )mesmo. A cada dia basta seu mal. (6,25-34) 
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Para Warren Carter a não preocupação com alimentos e vestimentas é uma 

crítica à demasiada ênfase sobre o materialismo, pois o verbo preocupar-se está ligado 

às prioridades da vida, com aquilo que controla os interesses da vida. 

Segundo Carter, juntamente com a habitação; comida, bebida e vestes 

correspondem as necessidades básicas e que esses produtos estão em fa lta para a 

maioria pobre da população. Dessa maneira, o não preocupar-se com essas questões não 

quer dizer que comida, bebida e vestes não sejam importantes. Pelo contrário. Mas elas 

não são a finalidade da vida humana. O que é combatido é o materialismo que domina o 

homem e suas ações. 

Para Carter o que Deus faz para as criaturas, o faz para os discípulos e que por 

isso, assim como a criação, os discípulos deveriam confiar ao invés de se preocuparem 

excessivamente. Isso mostra que a passagem não é contra o trabalho, mas que o assunto 

principal é a respeito da confiança/preocupação. 

Os bens materiais e as posses demonstram qual o estilo de vida se tem. Os 

excessos e os luxos são daqueles que possuem o tipo de vida dos pagãos. Os discípulos 

de Jesus, por sua vez, não buscam essas coisas, já que elas não são fornecidas por Deus. 

Viver de modo a não se empenhar na busca desses excessos é buscar o reino de Deus e 

sua justiça, que consiste em viver com o necessário sem se preocupar com luxos e 

excessos.296 

Para Ulrich Luz este texto parece muito simplista. Procede como se houvera 

problemas econômicos, e também éticos, e é um bom símbolo da ingenuidade 

econômica que caracterizou o cristianismo no curso da história.  

Para Luz a ênfase desse trecho está na questão do trabalho. Se Deus cuida das 

aves que não semeiam nem colhem, quanto mais de vós que trabalhais, que contribuem 

com o próprio sustento. O texto não menciona mais o trabalho humano Por outro lado, 

as aves que não trabalham, não são modelo, mas testemunho da providência de Deus. 
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Por isso, não se trata de que a audiência não deva trabalhar, pelo contrário, precisam 

colaborar com a providência divina.297 

 

Capítulo 7 

Pedi e vós será dado; buscais e achareis; batei e vos será aberto; pois todo o 

que pede recebe; o que busca acha e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará 

uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir 

peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 

mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem! (7,7-11)  

Warren Carter nos diz que esses versículos demonstram uma situação de falta, 

de carência. O exemplo dado, mostra uma experiência familiar cotidiana, ou seja, um 

pai que cumpre com as exigências de prover alimento para o lar. E nesse paralelo, 

aparece Deus, que sabe as necessidades da comunidade. Para Carter, as boas dádivas 

são todos os proventos que a comunidade precisa para sobreviver segundo o estilo de 

vida que ela propõe.298 

Segundo Ulrich Luz este trecho se utiliza de imagens cotidianas para ilustrar a 

escuta de Deus ao que pede, pois o pão e o peixe fazem parte da alimentação básica dos 

judeus.299 

Davies e Alisson consideram que a preocupação principal não é a instrução para 

oração, mas sim, o ensinamento de que, como Deus dá bons presentes aqueles que o 

pedem, da mesma forma, os discípulos deverão fazer o bem aos outros.300 
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Capítulo 9 

Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de 

impostos, e disse-lhe: “Segue-me”. Este, levantando-se, o seguiu. (9,9) 

Segundo Warren Carter, Mateus era coletor de impostos sobre bens 

transportados, pertencia à categoria dos retentores e embora pudessem alcançar algum 

prestígio político-econômico, quase não tinham status social, pois eram desprezados e 

associados a pessoas vergonhosas como mendigos, chantagistas, ladrões, governantes 

corruptos... 

Para Carter, na resposta/atitude de Mateus está a opção por um novo modo de 

vida. O abandono dos próprios interesses, de uma vida pautada na ambição e na  

exploração em detrimento ao modelo de vida da comunidade dos discípulos.301 

Ulrich Luz chama a atenção para o fato de Mateus após a palavra de comando de 

Jesus, abandonar imediatamente o trabalho de coletor de impostos.302 

 

Capítulo 10 

De graça recebestes, de graça daí. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos 

vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem 

cajado, pois o operário é digno do seu sustento. (10,8b-10) 

Warren Carter postula que os discípulos não devem pesar com despesas nenhum 

daqueles que os recebe na missão, isso para garantir que os pobres também tenham 

acesso à mensagem. E muito menos, os discípulos devem se aproveitar da missão para 

receber algum benefício financeiro, mas abraçar a pobreza.303 

Segundo Davies e Alisson ao apresentar o ensinamento sobre não ter posses, os 

discípulos não somente colocam a si mesmos fora de suspeita, mas também se tornam 
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exemplos da confiança no cuidado providencial em Deus. Eles são, além disso, sinais de 

que Deus está agindo não através do rico ou poderoso, mas através do pobre e do fraco. 

Ainda segundo os autores, Mateus é o único evangelho que se refere a ouro. O 

Primeiro Evangelho também menciona prata mais do que os outros. Além disso, 

carregar uma túnica extra poderia significar uma luxúria e estar sem sandálias era um 

sinal de pobreza.304  

Para Ulrich Luz esse trecho é um ensinamento para os discípulos de que não 

devem aceitar nenhuma compensação pela pregação, exceto comida – a qual Deus irá 

providenciar através das pessoas e das igrejas. Em suma, duas coisas são importantes 

para Mateus: o anúncio do Evangelho não é para ser um negócio e uma pessoa que faz 

um acordo por adiantamento de comida, possui bons sapatos e roupas e está armado 

com uma equipe que o protege, essa pessoa não pode anunciar o evangelho. Para 

Mateus a pobreza e a falta de defesa estão ligadas à proclamação do Evangelho.305 

 

Capítulo 11 

João, ouvindo falar, na prisão, a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns 

dos seus discípulos para lhe perguntarem: “És tu aquele que há de vir, ou devemos 

esperar outro?” Jesus respondeu-lhes: “Ide contar a João o que ouvis e vedes: os 

cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos 

ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. (11,2-5) 

Warren Carter considera esses pobres como literalmente carentes de recursos 

econômicos e por isso, pessoas sem esperança e sem oportunidades sujeitas aos mais 

fortes.306 
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Capítulo 12 

Por esse tempo, Jesus passou, num sábado, pelas plantações. Os seus 

discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e comê-las. (12,1) 

Para Warren Carter esta cena apresenta o conflito ao redor da questão do sábado. 

E mostra que o objetivo dessa lei é restringir o acesso aos alimentos. Para Carter, Jesus 

apresenta uma outra atitude diante da questão do sábado: colocar como prioridade a 

necessidade humana de alimentar-se.307 

 

Capítulo 13 

O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a Palavra, mas os 

cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a Palavra e ela se torna 

infrutífera. (13,22) 

Warren Carter compreende que o terceiro motivo para não se ouvir a Palavra é o 

fato de uma atenção exagerada com as necessidades vida, com o materialismo e, dessa 

forma, fazer dessas questões o sentido primeiro e mais importante da vida. Para Carter, 

o mundo dos discípulos é de injustiça e de pobreza e que por isso, eles devem confiar na 

providência de Deus.308 

Segundo Ulrich Luz o aviso contra os ricos é uma exortação ética direta e central 

nessa passagem das sementes. Para Luz, a riqueza obtida através de fraudes é ainda um 

perigo maior do que o representado pelos ricos e seu mundo. Os cuidados com o mundo 

são uma relação direta com a riqueza e a conclusão do trecho é negativa. Isso mostra 

que não há meio termo na passagem. 309 
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Capítulo 14 

Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: “O lugar é 

deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados 

comprar alimento para si”. Mas Jesus lhes disse: “Não é preciso que vão embora. 

Daí-lhes vós mesmos de comer”. Ao que os discípulos responderam: “Só temos aqui 

cinco pães e dois peixes”. Disse Jesus: “Trazei-os aqui”. E, tendo mandado que as 

multidões se acomodassem na grama, tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os 

olhos ao céu e pronunciou a benção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos 

discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda 

recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram 

cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. (14,15-21) 

Warren Carter entende que os discípulos ainda não haviam confiado no 

ensinamento de Jesus ao olharem primeiro para a economia comum quando queriam 

dispensar a multidão para que comprassem alimento para si. Jesus propõe o contrário, 

que confiem não nos mercados da aldeia, mas naquilo que lhes ensinou. E Jesus 

multiplica os recursos disponíveis, alimenta a todos, ensinando os discípulos a 

distribuírem o alimento de forma que todos se saciem e ainda se tenha uma abundante 

sobra.310 

Para Davies de Alisson Como se encontra em Mateus a história de alimentar os 

cinco mil está acima de tudo sobre a compaixão de Jesus e sua habilidade sobrenatural 

em encontrar solução para a carência desses em necessidades materiais. Os autores 

classificam o trecho com um dom de milagre. A característica principal é a forma de 

disponibilizar bens materiais de forma surpreendente.311  

Segundo Ulrich Luz esse trecho pode representar uma realidade de necessidade e 

fome e que por isso o desejo de saciedade de uma necessidade básica como o pão, se 

ajusta e histórias sobre ficar satisfeito ganham significado especial.312 
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Ainda sim, Luz diz que o fato dos discípulos sugerirem que as pessoas saiam 

para comprar alimento, pode indicar que as pessoas que o ouviam não eram 

primariamente pobres e que por isso não estavam demasiadamente preocupadas com o 

pão. O que pode apontar para a possibilidade de que eles podem comprar algo para eles 

mesmos. 

Luz trata essa passagem como algo ligado diretamente à fé. Mas segundo o 

autor, o fato da história usar de imagens ligadas à alimentação mostra que para Mateus 

questões concretas como comida também pertencem à fé.313  

 

Capítulo 15 

Jesus, chamando os discípulos, disse: “Tenho compaixão da multidão, porque já 

faz três dias que está comigo e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, 

por receio de que possa desfalecer pelo caminho”. Os discípulos lhe disseram: “De 

onde tiraríamos, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão?” Jesus lhes disse: 

“Quantos pães tendes?” Responderam: “Sete e alguns peixinhos”. Então, mandando 

que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os sete pães e os peixes e, depois de dar 

graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram 

e ficaram saciados, e ainda recolheram sete cestos cheios dos pedaços que sobraram. 

Ora, os que comeram eram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. (15, 

32-38) 

Segundo Warren Carter alimentar os famintos é tarefa dos discípulos, mas estes 

não conseguem enxergar mais longe e Jesus, mais uma vez, propõe uma lógica diferente 

ao não recorrer aos mercados da aldeia.314  

Davies e Alisson frisam que o pão e o peixe eram parte básica da alimentação da 

maioria dos galileus.315 
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Para Ulrich Luz, Mateus enfatiza o significado fundamental da alimentação ao, 

de certo modo, relembrar o milagre do capítulo 14, pois Jesus efetivamente elimina a 

fome do povo.316 

 

Capítulo 16 

Ao passarem para a outra margem do lago os discípulos esqueceram-se de levar 

pães. Como Jesus lhes dissesse: “Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos 

saduceus!” puseram-se a refletir entre si: “se ele disse isso porque não trouxemos 

pães”. Jesus, percebendo, disse: “Homens fracos na fé!” Por que refletis entre vós por 

não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil 

homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para quatro mil homens e 

de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães, quando 

vos disse. ‘Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus’?”Então compreenderam 

que não dissera: Acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos 

fariseus e dos saduceus. (16,5-12) 

 

Então disse Jesus aos seus discípulos: “Se alguém quer vir após mim, negue-se 

a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a 

perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que 

aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro mas arruinar sua vida? Ou que poderá 

o homem dar em troca de sua vida? (16,24-26) 

Warren Carter considera que negar a si mesmo diz respeito a desistir do que 

impede a pessoa de firmar um compromisso de vida com Jesus, ou seja, a busca de 

interesse e segurança própria. O compromisso com Jesus, por sua vez, é identificar-se 

com uma vida ao lado dos marginalizados.  

Para Carter, o mundo inteiro significa a vida política, social, econômica e 

religiosa cotidiana e que conquistas no campo político-econômicas estão envolvidas 

nesse versículo. O uso do verbo perder denota perca econômica e social.317 
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Segundo Davies e Alisson, desfazer tudo o que vincula o homem a si próprio, é a 

condição para o discipulado. Pois para os autores, o desejo de desistir das ambições 

pessoais, o próprio ego não ser o centro da vida e, até mesmo, sofrer pela causa de Deus 

demonstram essa condição.318  

Ulrich Luz diz que este trecho é para ser tomado quase literalmente, pois alguém 

pode conseguir uma enorme quantia de dinheiro e de repente ser morto. Assim Mateus 

matem uma de suas posições centrais, o conselho  contra a riqueza. O principal interesse 

para Mateus nesse trecho é dizer para não se empenhar na busca de posses, pois a vida 

transcende a vida terrena e por isso ela é mais do que toda a riqueza.319 

 

Capítulo 17 

Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma aproximaram-se de 

Pedro e lhe perguntaram: “Vosso mestre não paga didracma?” Pedro respondeu: 

“Sim”. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe, dizendo: “Que te parece, Simão? Se 

quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos 

estranhos?” Como ele respondesse: “Dos estranhos”, Jesus lhe disse: “Logo, os filhos 

estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O 

primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e 

entrega-o a eles por mim e por ti”. (17,24-27) 

Warren Carter diz que esta passagem apresenta a discussão a respeito do 

pagamento ou não do tributo ao templo de Júpiter Capitolino em Roma. Os coletores de 

impostos provocam essa questão direcionada a aud iência mateana. A resposta ao 

pagamento é positiva, mas esta cena demonstra que mais do que pagar ou não este 

imposto, a ênfase está na oposição entre os reis da terra e os desígnios de Deus. E que 
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muito mais do que Jesus ter ou não ter outra opção a não ser pagar o imposto, o 

destaque à provisão de Deus à comunidade.320 

Para Ulrich Luz a presença dessa história da moeda no peixe serve para a 

comunidade fazer memória da pobreza de Jesus e dos discípulos e ainda para mostrar 

que o Senhor prove para as necessidades materiais da comunidade, até mesmo de forma 

inesperada.321 

 

Capítulo 18 

Eis porque o Reino dos Céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas 

com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. 

Não tendo este com que pagar, o senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a 

mulher e os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, 

caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: “Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo”. 

Diante disso, o senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a 

dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de 

servidão, que lhe devia cem denários e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e 

a insistir: ‘Paga-me o que me deves’. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: 

‘Dá-me um prazo e eu te pagarei’. Mas ele não quis ouvi-lo; antes, retirou-se e mandou 

lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o 

que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o senhor, contaram-lhe todo 

o acontecido. Então o senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: ‘Servo mau, eu 

te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias, também tu, ter compaixão 

do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o 

entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai celeste 

agirá convosco, se cada um de vós não perdoar, de coração, ao seu irmão. (18, 23-35) 

Para Warren Carter esta parábola mostra um cenário político e de poder através 

das supervisões feitas pelo rei e posteriormente pelo seu escravo de suas economias. A 
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compaixão do rei é medida. Ela não é ato de misericórdia, mas sim uma maneira de 

mais controlar seu escravo. Na sequência o escravo age diferente, mas ambos usam do 

dinheiro para afirmar poder e controle.322 

Segundo Ulrich Luz o uso de cálculos, acertos de conta era uma metáfora 

comumente usada que sugeria julgamento. Assim, devedores e dívidas eram termos que 

facilmente sugeriam conotações religiosas. Dívida possui então os dois significados: 

débito monetário e pecado.323 

 

Capítulo 19 

Aí alguém se aproximou dele e disse: “Mestre, que farei de bom para ter a vida 

eterna?” Respondeu: “Por que me perguntas sobre o que é bom? O Bom é um só. Mas 

se quereis entrar para a Vida, guarda os mandamentos”. Ele perguntou-lhe: “Quais?” 

Jesus respondeu: “Estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás 

falso testemunho; honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 

Disse-lhe então o moco: “Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda?” Jesus lhe 

respondeu: “Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás 

um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me”. O moco, ouvindo essa palavra, saiu 

pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. (19, 16-22) 

Warren Carter entende esse jovem como alguém rico, que representa um 

membro da elite social, de elevado poder social, econômico e político e que se preocupa 

com seu destino, por isso procura Jesus. 

Para Carter a riqueza desse homem foi obtida por ganância através de violência e 

exploração, roubando e empobrecendo o outro. Por isso é indicado a ele que sua 

reconciliação se dará através da distribuição de seus bens, que são a causa dos seus 

problemas. O ato de dar o dinheiro aos pobres é uma forma de reconciliação, de alcance 

do perdão pelos roubos e explorações cometidas, coroando com o convite ao 

seguimento a Jesus, ou seja, a vivência da proposta da comunidade de discípulos em 
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não fazer das riquezas a meta principal. Mas isso não acontece, pois nessa escolha de 

modo de vida, o jovem demonstra que a riqueza governa sua vida. 324 

Segundo o Ulrich Luz o ato de se desfazer das posses está diretamente ligado ao 

convite ao discipulado e ao entender isso, o jovem vai embora triste.325  

Então Jesus disse aos seus discípulos: “Em verdade vos digo que o rico 

dificilmente entrará no Reino dos Céus. E vos digo ainda: é mais fácil o camelo entrar 

pelo buraco da agulha do que o rico entrar no Reino de Deus”. Ao ouvirem isso, os 

discípulos ficaram muito espantados e disseram: “Quem poderá então salvar-se?” 

Jesus, fitando-os, disse: “Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível”. 

(19, 23-26) 

Segundo Warren Carter há na tradição judaica uma hostilidade à riqueza, pois a 

busca dela gera injustiças, corrupção e destruição – o rico explora o pobre e é por essas 

situações que Deus julgará. Daí uma dura comparação para com os ricos, pois se torna 

impossível que um deles se salve, a não ser quando Jesus oferece essa salvação que 

compreende a libertação da pessoa da riqueza. 326 

Pedro, tomando então a palavra, disse: “Eis que nós deixamos tudo e te 

seguimos. Que receberemos?” Disse-lhe Jesus: “Em verdade eu vos digo, a vós que me 

seguistes: quando as coisas forem renovadas, e o Filho do Homem se assentar no seu 

trono de glória, vos assentareis, vós também, em doze tronos para julgar as doze tribos 

de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras 

por causa do meu nome, receberá muito mais; e terá em herança a vida eterna.(19,27-

29) 

Para Warren Carter essa passagem é um contraste com a recusa do jovem rico 

em vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. A pergunta de Pedro mostra tudo o que 

os discípulos precisaram abandonar para seguir o mestre, mas eles não vendem tudo. O 

mais importante aqui é o fato da opção dos discípulos que, apesar de não terem se 

separado permanentemente dos seus bens ou familiares, sacrificaram tudo isso em prol 
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de algo mais valioso. Essa postura indica uma reorganização da ordem das coisas, 

demonstrando que a causa da comunidade é mais importante.327 

 

Capítulo 20 

Porque o Reino dos Céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã 

cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os 

trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora 

terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: ‘Ide também vós 

para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo’. Eles foram. Tornando a sair pela 

hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora undécima, encontrou 

outros que lá estavam e disse-lhes: ‘Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? 

Responderam: ‘Porque ninguém nos contratou’. Disse-lhes: ‘Ide, também vós, para a 

vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: ‘Chama os 

trabalhadores e paga-lhes o salário começando pelos últimos até os primeiros’. Vindo 

os da hora undécima, receberam um denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram 

que receberiam mais, mas receberam um denário cada um também eles. Ao receber, 

murmuravam contra o pai de família, dizendo: ‘Estes últimos fizeram uma hora só e tu 

os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e calor do sol’. Ele, então, disse a um 

deles: ‘Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu 

e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que 

quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom?’ Eis como os últimos 

serão os primeiros, e os primeiros serão últimos”. (20, 1-16) 

Para Warren Carter essa parábola não trata do julgamento final. A imagem dos 

operários demonstra o alto número de desempregados esperando que ricos proprietários 

os contratassem. Ele acredita, inclusive, que o pai de família é rico e possuidor de 

muitas terras em virtude das várias vezes que ele contrata empregados. 

Carter diz que a situação desses empregados era pior que a de escravos. Uma 

vida de desnutrição, fome, falta de dinheiro, mendicância...  
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A proposta da cena, segundo Carter, é para mostrar igualdade e solidariedade. 

Ao pagar a mesma quantia a todos os trabalhadores ele inverte a lógica do pagamento e 

do hábito de reforçar as diferenciações existentes. Isso desmonta a competitividade na 

qual, muitas vezes, os próprios pobres concordam com a prática dos poderosos de 

conquistar mais e mais.328  

Segundo Ulrich Luz os ouvintes de Mateus são familiarizados com as cenas 

desse trecho, uma vez que ela faz parte das suas vidas cotidianas. Luz constata que 

existem poucas evidências diretas do desemprego em Israel naquele tempo, mas parece 

que foi sempre presente naquela região de emigração e num tempo no qual fazendeiros 

perderam suas terras. 

Sobre o salário Luz diz que um denário era o salário por um dia de trabalho, já 

que a Mishná calcula que uma pessoa precisa de no mínimo 200 denários por ano para 

sobreviver. O que pressupunha que um trabalhador diarista estava apto a encontrar 

trabalho 200 dias no ano e que além disso não teria que sustentar uma família. 

Com um denário se podia comprar 10 a 12 pequenas e finas fatias de pão; 3 a 4 

denários se podia comprar um cordeiro ou  12 litros de farinha de trigo, com o qual se 

poderia fazer cerca de 15 kilos de pão; com 30 denários se comprava uma peça de roupa 

de escravo; 100 denários se comprava um boi. Em virtude desses preços os 

trabalhadores diários tinham uma vida difícil.329 

 

Capítulo 21 

Então Jesus entrou no Templo e expulsou todos os vendedores e compradores 

que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 

E disse-lhes: “Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, 

fazeis dela um covil de ladrões!” (21,12-13)  

Warrem Carter diz que o ataque dessa passagem é dirigido aos que controlavam 

a economia do templo. O século seguinte, na interpretação de Carter, mostra mais 
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claramente os efeitos desses compradores e vendedores no templo, ou seja, a exploração 

dos pobres pelos líderes religiosos que usufruíam dessa exploração através do templo.330 

 

Capítulo 22 

Então os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo por alguma 

palavra. E lhe enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe 

dizerem: “Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de 

Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas 

aparências. Dize-nos, pois, que te parece: é lícito pagar imposto a César, ou não?” 

Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: “Hipócritas! Por que me pondes à 

prova? Mostrai-me a moeda do imposto”. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: 

“De quem é esta imagem e a inscrição?” Responderam: “De César”. Então lhes disse: 

“Daí, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus, a Deus.” Ao ouvirem isso, 

ficaram surpresos e, deixando-o, foram-se embora. (22,15-22)  

 Para Warren Carter esta passagem demonstra que a questão dos impostos era 

discutida. O uso da moeda também demonstrava que além da questão financeira elas 

faziam divulgação do poder de Roma. 

 Para Carter, ao que parece Jesus concorda com o pagamento do imposto, mas 

seu ensinamento é para que esse ato de pagar o tributo não seja também de apoio ao 

poder e abusos de Roma. Dessa forma, o pagamento do imposto é relativizado, pois a 

lealdade da vida deve ser dada a Deus.331 

 

Capítulo 24 

Quem é pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, 

para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao 
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chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os 

seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração: ‘Meu senhor tarda’, e começar 

a espancar seus companheiros, a comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor 

daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio” e lhe 

designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. (24,45-

51) 

Segundo Warren Carter as imagens dessa parábola sobre dar alimento aos 

escravos mostra mais uma vez que o garantir que todos tenham acesso ao alimento é um 

tema recorrente no Evangelho de Mateus.  

Para Carter a ação do escravo infiel imita dos senhores de famílias patriarcais 

que exercem domínio sobre outras pessoas, diferentemente da opção alternativa 

proposta pela comunidade dos discípulos, alternativa essa baseada no serviço aos 

outros.332 

 

Capítulo 25 

Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus 

servos e entregou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. A 

cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que recebera 

cinco talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma maenira, o 

que recebera dois ganhou outros dois. Mas aquele que recebera um só, tomou-o e foi 

abrir uma cova no chão. E enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, 

o senhor daqueles servos voltou e pôs a ajustar contas com eles. Chegando aquele que 

recebera cinco talentos, entregou-lhe outros cinco dizendo: ‘Senhor, tu me confiaste 

cinco talentos. Aqui estão outros cinco que ganhei’. Disse-lhe o senhor: ‘Muito bem, 

servo bom e fiel! Sobre o ouço foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com 

o teu senhor! Chegando também o dos dois talentos, disse: ‘Senhor, tu me confiaste 

dois talentos. Aqui estão outros dois talentos que te ganhei’. Disse-lhe o senhor: ‘Muito 

bem, servo bom e fiel! Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-

te com o teu senhor! Por fim, chegando o que recebera um talento, disse: Senhor, eu 
                                                 
332 CARTER, Warren. O Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das 
margens. São Paulo: Paulus, 2002. (Grande Comentário Bíblico). P. 599-600. 



 135 

sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não 

espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é 

teu’. A isso respondeu-lhe o senhor: ‘Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde 

não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu 

dinheiro com os banqueiros e, ao voltar, receberias com juros o que é meu. Tirai-lhe o 

talento que tem e dai-o àquele que tem dez, porque todo aquele que tem será dado e 

terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao 

servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes!’ (25,14-30) 

 

Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então 

se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações 

e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e 

porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que 

estiverem à sua direita: ‘Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o Reino 

preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. 

Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me 

vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me’. Então os justos lhe 

responderão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e 

te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos ou nu e te 

vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes 

responderá o rei: ‘ Em verdade vos digo: cada vez que o fizestes a um desses meus 

irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes’. (25, 31-40) 

Warren Carter defende alimentar o faminto é ir contra a ganância dos ricos. Dar 

de beber ao que tem sede é um ato de acolhida. Acolher a estranhos significa não 

discriminar, especialmente os marginalizados. Vestir o nu significa também acolher e 

não discriminar. Cuidar do doente é imitar os atos de compaixão de Jesus. Visitar os 

presos é providenciar alimentos e vestes ao outro. Para Carter, todas necessidades 

típicas das pessoas ao redor da comunidade e, por isso, atitudes requeridas da 

comunidade.333 
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Capítulo 26 

Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma 

mulher trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso e pôs-se a derramá-lo 

sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos 

ficaram indignados e diziam: “A troco de que esse desperdício? Pois isso poderia ser 

vendido bem caro e distribuído aos pobres”. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, 

disse-lhes: “Por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para 

comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. 

(26, 6-11) 

Para Warren Carter esta cena apresenta uma concordância com a preocupação 

com a situação dos pobres e um conseqüente reconhecimento dessa situação. E nessa 

realidade os discípulos são chamados a superar essa situação através de presentes e 

empréstimos, da esmola, da redistribuição da riqueza...334 

Então um dos Doze, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes, 

e disse: “O que me dareis se eu o entregar?” Fixaram-lhe, então, a quantia de trinta 

moedas de prata. E a partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. ( 

26,14-16) 

Aí temos, segundo Warren Carter, a traição de Judas em troca de dinheiro. E 

segundo Carter a advertência contra a busca de dinheiro era justamente uma das maiores 

advertências de Jesus aos discípulos e o começo se seu processo de condenação e morte 

se dá exatamente nesse contexto335. 

 

Capítulo 27 

Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos 

e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as trinta moedas de prata, 

dizendo: “Pequei, entregando sangue inocente”. Mas estes responderam: “Que temos 
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nós com isso? O problema é teu”. Ele, atirando as moedas no Templo, retirou-se e foi 

enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: “Não é lícito 

depositá-las no tesouro do Templo, porque se trata de preço se sangue”. Assim, depois 

de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do Oleiro para o 

sepultamento dos estrangeiros. (27, 3-7) 

Para Warren Carter esta passagem contrasta o aparente remorso de Judas com a 

indiferença da elite religiosa que o deu dinheiro. Eles ficam com o dinheiro que Judas 

abandona e assim reconhecem indiretamente sua culpa. Para Carter esse dinheiro mostra 

o processo de corrupção instaurado na elite religiosa.336 

Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimatéia, chamado José, o qual 

também se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos pediu-lhe o corpo de 

Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o 

num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. (27, 57-60a) 

 

Capítulo 28 

Enquanto eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos 

chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os 

anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultuosa quantia de 

dinheiro, recomendando: “Dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto 

dormíeis, e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o 

convenceremos e vos deixaremos sem complicação”. Eles pegaram o dinheiro e agiram 

de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até 

o dia de hoje. (28, 11-15) 

Segundo Warren Carter Da mesma forma que com Judas, a elite religiosa agora 

suborna as informações a respeito da ressurreição de Jesus. Esta passagem demonstra 
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que o evangelho continua suas advertências a respeito dos perigos das riquezas. Essa, 

distrai, domina e engana.337 
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