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Lá em cima ou aqui 
 embaixo?
Jesus inicia uma parábola com a 
frase: “O Reino do Céu é como um 
tesouro escondido num campo, 
que certo homem acha...” (Ma-
teus 13). Desde os tempos antigos, 
presume-se que Deus esteja lá em 
cima no céu, enquanto que o ser 
humano tem o seu lugar aqui em-
baixo, na terra. A parábola de Jesus 
desorganiza esta lógica. O Reino do 
Céu está lá onde não imaginaría-
mos. Ele nos encontra em meio ao 
cotidiano. 

Saciar a sede de vida
No poço de Jacó, Jesus pede um 
gole de água a uma mulher (João 
4). Conversa com ela e a conduz 
suavemente ao ponto onde está sua 
profunda sede de vida. 
Consumismo ou sucesso não ma-
tam a sede de vida. Jesus vive a 
partir de outra fonte. Da profunda 
intimidade com Deus. Esta inti-
midade ele deseja partilhar. É água 
viva que sacia de forma duradoura. 

Dar a volta por cima
Zaqueu é um homem de baixa esta-
tura (Lucas 19). Quem é pequeno, às 
vezes tem medo de ser passado para 
trás. Para ser visto e respeitado, Za-
queu acumula muito dinheiro. Mas, 
justamente por isso, seus conterrâ-
neos o desprezam ainda mais. Cole-
tores de impostos não são benquistos. 
Para conseguir ver Jesus, Zaqueu sobe 
em uma árvore. Jesus parou para vê-
lo. No olhar atento de Jesus, Zaqueu 
cresce. Ele recebe atenção divina. O 
medo de não ser notado desaparece. 
Zaqueu reparte seus bens e devolve o 
que havia roubado.  

VOCÊ 
SABE ONDE 
É O CÉU?
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Deus se faz pequeno
Na busca por este tesouro, nossa 
primeira estação é diante de um 
cocho de animais. O Deus todo-
poderoso, a quem elevamos nossos 
corações em adoração, dirige nossa 
atenção à criança na manjedoura. 
O poderoso se revela no pequeno, 
a glória divina brilha nos olhos 
infantis. Quem relaciona Deus 
apenas com grandeza e poder, não 
irá percebê-lo no rosto desta cri-
ança. Ele se torna um de nós para 
que não tenhamos mais medo dele. 
Em Jesus ele quer ganhar a nossa 
confi ança.

Jesus irrita, impressiona, 
faz feliz
A segunda parada é a própria vida 
de Jesus. Ele cresce como fi lho de 
um carpinteiro galileu, ao norte de 
Israel. Inicia sua vida pública com 
trinta anos. Por três anos ele e seus 
discípulos peregrinam pela Palesti-
na, pregando, ensinando e curando. 
Multidões o seguem, entusiasma-
das. Os quatro Evangelhos bíblicos 
deixam entrever que a alguns Jesus 
irritou, a outros impressionou, a 
outros ainda, trouxe felicidade.

Missão fracassada?
Jesus transtornou a ordem política 
e religiosa. Por isso foi preso, con-
denado e executado cruelmente. 
Como Deus pôde permitir? Para os 
líderes religiosos o caso estava claro: 
Quem está pendurado no madeiro 
é maldito. Foi abandonado por 
Deus. Uma lógica sedutora. Num 
primeiro momento, os discípulos 
e discípulas de Jesus não conse-
guiram contestar esta lógica. Eles 
fugiram e se esconderam. É prová-
vel que o grupo de seguidores e se-
guidoras de Jesus tivesse se perdido 
pelos quatro ventos se não ...

DEUS NA 
MANJEDOURA

De ponta-cabeça
Em meio às escaladas religiosas hu-
manas, irrompe o evangelho, a boa 
notícia: A saudade que Deus tem 
de nós é muito maior que do a que 
saudade que nós temos do céu. Em 
Jesus, Deus desceu até nós.  À medi-
da que nos relacionamos com Jesus, 
percebemos o quanto Deus se apro-
ximou de nós através dele. Quem 
se deixa encontrar por ele, encontra 
um tesouro. É disto que a Bíblia fala 
nos quatro Evangelhos. 

Escalada inútil
Zaqueu é símbolo para o fi m de 
todas as tentativas humanas de 
escalar os degraus para o céu com 
o esforço próprio. O céu não é um 
lugar paradisíaco no além que se 
pode alcançar degrau por degrau. 
Também não é um lugar aqui em-
baixo no qual pudéssemos instalar 
conjunturas celestes. 

Céu sem degraus
Não é possível alcançar o céu com 
esforços árduos. Nem idoneidade 
moral nem o cumprimento de de-
veres religiosos nos aproximam do 
céu. Quem quiser conquistar o céu 
por méritos próprios, irá fracassar 
e sairá vazio, frustrado. Não é pos-
sível apoderar-se dele pela força 
nem assegurá-lo por merecimento. 

FAZER SA
CRIFÍCIOS

CUMPRIR 
DEVERES

 RELIGIOS
OS

VIVER DE
CENTEME

NTE

UM DEUS 
HUMILDE
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Sob o sinal do amor
Por todas as interpretações da 
morte de Jesus perpassa um fi o 
vermelho: Seu sofrimento está 
totalmente sob o sinal do amor de 
Deus. O amor busca proximidade 
e assim se torna vulnerável. Quem 
realmente ama não foge do sofri-
mento. Amor não correspondido 
só se suporta pela dor. Ele conti-
nua amando, arriscando a própria 
existência.  Ele se sacrifi ca. Com-
prova-se no sofrimento.  E então 
conseguimos confi ar nele. Somente 
então. Tanto assim Deus nos ama. 

A dor da rejeição
É no rosto de Jesus que podemos 
descobrir a dor deste amor divino. 
Nós, seres humanos, somos sua 
paixão. Deus não é um espectador 
num céu distante. No crucifi cado, 
é Deus quem sofre. O momento 
mais intenso de sua identifi cação 
conosco ocorre quando Jesus 
sente-se abandonado e grita: 

“Meu Deus, meu Deus, por que 
me abandonaste?” (Marcos 15.34). 
Deus des ce às profundezas da 
nossa solidão.

A solidariedade do 
 crucificado
Justamente na cruz, na fragilida-
de, na dor, Cristo abre seus braços. 
Possivelmente esta é a resposta de 
Deus à pergunta pelo sofrimento. 
Não é uma resposta teórica, mas 
totalmente prática e surpreendente: 
Deus mesmo se coloca ao lado dos 
sofridos. No crucifi cado, ele se tor-
na um de nós. E porque Deus sofre 
conosco, ele também pode nos con-
solar. Seu amor é solidário. 

A morte está morta!
... sim, se a páscoa não tivesse 
acontecido. O Novo Testamento 
não descreve como Jesus foi res-
suscitado. Relata a experiência dos 
seus discípulos. Esta experiência foi 
tão impressionante que seus segui-
dores e seguidoras em poucas dé-
cadas conquistaram todo o mundo 
mediterrâneo com a mensagem: 
Jesus vive! Deus o ressuscitou!

Compreendendo em 
 retrospectiva
Após a morte de Jesus, dois de seus 
amigos voltam para casa, para 
Emaús. Tristes, decepcionados, 
cheios de perguntas, recebem com-
panhia de um estranho no caminho. 
É Jesus, a quem não reconhecem. 
Com cuidado, Jesus abre seus ho-
rizontes para novos entendimen-
tos. Eles o convidam para jantar. 
Quando Jesus parte o pão, eles o 
reconhecem: É Jesus! Ele vive! Na 
retrospectiva, seus amigos e amigas 
passam a compreender sua vida de 
uma nova forma. 

O bode expiatório
O Antigo Testamento narra o ritual 
do “Grande Dia da Reconciliação”, 
no qual um bode jovem era simbo-
licamente carregado com a culpa 
do povo de Israel. Após, o “bode 
expiatório” era enxotado para o 
deserto. A partir da Páscoa, os 
cristãos veem o dia da morte de 
Jesus como o “Grande Dia da Re-
conciliação” de Deus com o mundo. 
Em Jesus, Deus mesmo se torna 
o “bode expiatório” para a nossa 
culpa. 

DEUS CONFIRMA 
A OBRA DE JESUS

RECONCILIAÇÃO 
EM LUGAR 

DE  EXCLUSÃO 
E  VIOLÊNCIA

COMO 
 COMPREENDER 

A MORTE 
DE JESUS?
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Confiança

Amar a Deus, 
ao próximo 

e a mim 
mesmo.

O ser humano floresce
Vocês reconhecem a ilustração? 
Na última vez que a vimos, estava 
escrito “desconfi ança” nas raízes e 

“culpa” nos frutos. Quando o amor 
de Deus criar raízes em nós, ele irá 
nos transformar. Quem confi a no 

“SIM” de Deus e aceita o céu, cres-
cerá no amor a Deus, ao próximo e 
a si mesmo. 

O caminho já está aí
Jesus diz: “Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida; ninguém vem ao 
Pai senão por mim” (João 14.6).
Deus nos poupa do penoso cami-
nho até ele, vindo ao nosso 
encontro em Jesus. Ele é o cami-
nho de Deus até nós e, por isso, 
o nosso caminho ao Pai.
Esta não é uma verdade teórica. 
Para onde um caminho conduz, 
experimento ao andar. Este é o 
único caminho para experimentar 
a verdade da fé. 

Segunda Parte
Deus se esvazia
Todo o Evangelho pode ser resumi-
do em uma simples frase: “Porque 
Deus amou o mundo tanto, que 
deu o seu único Filho” (João 3.16). 
Por nós, Deus se esvazia. Em Jesus 
ele invalida todos os nossos esfor-
ços de escalar um lugar no céu. Ele 
desce até nós. E àqueles que se se 
entregam a ele, presenteia genero-
samente o seu céu. 

De presente!
A fé cristã vive de um grande pre-
sente. Aceitar presentes não é tão 
fácil. Que retribuição se espera? 
Deus se permite que lhe fi quemos 
devendo. Por isso o seu céu é de 
graça, sem retribuição. Quem não 
se deixa presentear o céu, não o re-
cebe. O que é necessário são mãos 
vazias, capazes de acolher. 

PORQUE DEUS AMOU AO 
MUNDO DE TAL MANEIRA 
QUE DEU O SEU FILHO 
UNIGÊNITO, PARA QUE 
TODO O QUE NELE CRÊ 
NÃO PEREÇA, MAS 
TENHA A VIDA ETERNA.

EVANGELHO DE JOÃO 3.16

A rachadura no muro
Desta forma Deus racha o muro de 
nossa desconfi ança e de nossa insa-
tisfeita saudade pelo céu. Na cruz 
ele abre caminho até nós com seu 
amor incondicional. Assim ele vem 
ao nosso encontro – como o pai na 
parábola (Lucas 15), como Jesus 
em sua dedicação ao ser humano. 
E traz o céu junto: vida em plenitu-
de!

O CÉU É 
DE GRAÇA
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Uma possibilidade …
... de abrir-se para o céu.

Oração 

Querido Deus.
Eu ouvi o teu chamado.
Tu vens ao meu encontro como um Pai 
e me acompanhas com carinho como uma mãe.
Eu te agradeço por não teres me esquecido, 
apesar de eu tantas vezes te esquecer.
Tu vieste ao meu encontro em Jesus Cristo.
Por isso, em confi ança me entrego a Ti.

Senhor Jesus, 
Tu me libertas do fardo pesado de meu passado.
Eu teu agradeço por isso.
No meu batismo, tu me convidaste a viver contigo.
Este presente eu quero aceitar com fé.
Na confi ança de que tu dizes “SIM” para mim,
eu te respondo, dizendo “sim” para ti. 

Deus fiel e bondoso, 
preenche-me com o teu Espírito Santo.
Fortalece a minha fé.
Mostra-me o lugar onde posso te servir com os meus 
dons.
Quero estar à tua disposição.
Porque me guias, sigo meu caminho com confi ança.

Amém!
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