
“Chamados à unidade” 

XXVII Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Mc 10,2-16 

Naquele tempo: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, 
perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus 
perguntou: 'O que Moisés vos ordenou?' Os fariseus responderam: 'Moisés 
permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la'. Jesus então disse: 'Foi 
por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este 
mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e 
mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só 
carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o 
homem não separe!' Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas 
sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: 'Quem se divorciar de sua mulher e 
casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar 
de seu marido e casar com outro, cometerá adultério'.  

Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as 
repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: 'Deixai vir a mim as 
crianças. Não as proibais, porque o Reino de Deus é dos que são como elas. Em 
verdade vos digo: quem não receber o Reino de Deus como uma criança, não 
entrará nele'. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. 

Introdução 

Diante do Evangelho que a liturgia nos propõe hoje, em nossa mente 
podem nascer pensamentos diferentes, várias questões, especialmente em 
nosso mundo moderno, onde falar acerca da indissolubilidade do matrimônio 
significa entrar em um assunto que quase se tornou tabu. Não se acredita mais 
na indissolubilidade, não se acredita mais em uma unidade que dura até a 
morte, seja qual for o custo... 

Nós poderíamos enfrentar este trecho de várias maneiras: teológica, 
antropológica, moral... Mas gostaria de ficar nas palavras e nas cenas deste 
Evangelho, como nos estimula o método do Bibliodrama, e deixar que elas 
possam abrir agora, para nós, novos significados e, com eles, novos jeitos de 
olhar para a vida. Sim, porque, no centro de tudo, há a vida... uma vida da qual 
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Deus cuida, que Ele segura em suas mãos, como algo verdadeiramente precioso 
e fundamental. 

O contexto 

Gostaria, portanto, de começar a olhar esse evangelho a partir da 
primeira cena que nos é proposta. 

Há Jesus, que está, neste momento, na região da Judéia. O versículo que 
precede o que é proposto hoje descreve que Jesus põe-se a caminho rumo à 
Judéia, e sabemos que sua meta é Jerusalém. Então vá pelo outro lado do rio 
Jordão. Esta seção começou no cap. 8, no versículo 27, onde está narrada a 
confissão de Pedro... Essa profissão, neste Evangelho, é o ponto de divisão entre 
um "antes", quando Jesus, com milagres e eventos, mostra a vinda do Reino, e o 
"depois", quando Jesus vai para o cumprimento de sua missão, a morte na cruz, 
em direção a Jerusalém. 

Jesus então se move pelo outro lado. E Marcos nos diz que "as multidões 
mais uma vez se ajuntaram ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava". 

1. Duas diferentes proximidades: unidade e divisão 

Imaginamos, então, esta cena: há Jesus (coloque o pano vermelho, que 
simboliza Jesus, no meio) e ao redor dele, perto dele, muitas pessoas (coloque 
vários panos coloridos ao redor dele para simbolizá-las). Imaginamos a relação 
entre essas pessoas e Jesus. Elas vieram voluntariamente, procurando por algo, 
sabem que Jesus tem algo importante para lhes dizer, algo que encherá seus 
corações. Ao ouvir Jesus, é construída uma profunda unidade entre eles e com 
ele. 

Nesta cena ocorre outra abordagem, outra proximidade: a dos fariseus. 
Eles se aproximam, mas não como esses ao seu redor, para ouvi-lo. Eles se 
aproximam “para pô-lo à prova”. Para fazer-lhe algo ruim, para colocar as 
pessoas contra ele, para destruir o sonho que essas pessoas tinham para com 
ele. Pô-lo à prova era tentar fazer com que ele dissesse algo que chocaria, 
chatearia, desapontaria seus ouvintes. 

Vamos colocar aqui, ultrapassando o círculo e ainda mais perto de Jesus, 
esses fariseus (coloque dois panos, dourado e prata, entre o círculo de pessoas e 
Jesus). Não os colocamos no círculo, não os colocamos na "comunhão" que 
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estava sendo criada. Nós os separamos, porque eles vêm para "separar". Para 
separar Jesus e os discípulos, homem e mulher, Deus e homem... (coloque um 
pano preto, começando deles, dividindo o círculo de discípulos e Jesus). 

ESPELHAMENTO: 

Olhando para o seu grupo, sua família, a comunidade onde você mora... onde 
você está no círculo? Como uma presença que procura unidade ou que divide? 

2. Procurar respostas óbvias 

Para operar essa divisão, estes fariseus fazem a Jesus uma pergunta. 
Uma pergunta que, na verdade, tem uma resposta óbvia: "É permitido ao 
homem divorciar-se de sua mulher?" A resposta é fácil, porque se encontra na 
Palavra, a Palavra que Jesus não veio abolir, mas cumprir: "sim, é lícito". 

Onde está a armadilha? Onde está a prova? 

Jesus está mostrando, com sua vida, com seu trabalho, que há algo que 
vale mais do que a lei: a pessoa. E a questão, que encontra uma resposta fácil na 
Palavra, realmente traz algo muito mais precioso em jogo: o coração da pessoa. 
Mas não um, uma... é a mesma identidade profunda da pessoa, que é 
comunhão. A imagem de Deus na humanidade está em jogo: homem e mulher 
feitos à imagem da Relação, da Comunhão. 

Eis a maldade. Se Jesus respondesse “não, não é lícito”, iria contra a lei. 
Se respondesse “Sim, é lícito”, ele contradiria a nova maneira de olhar para a 
humanidade que estava mostrando com seus ensinamentos e sua vida. 

Os fariseus buscam a divisão ... O divisor (que é Satanás, o diabo) tenta 
dividir. 

Jesus, no entanto, não cai na armadilha e não responde: faz eles 
responderem. 

Jesus perguntou: 'O que Moisés vos ordenou?' Os fariseus responderam: 'Moisés 
permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la' 

Sua resposta imediata nos faz entender que eles não estavam esperando 
por uma resposta. Porque eles já a tinham. 
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ESPELHAMENTO: 

Eu gostaria de parar por um momento diante desta imagem. Porque nós 
também, às vezes, pedimos a Deus já sabendo a resposta, já tendo uma “nossa” 
resposta. E não há escuta. Pedimos a Deus como para receber confiança; 
sentimos que há algo diferente, algo “a mais”... mas não queremos que nos 
toque, que toque a nossa vida. Nesta cena temos quem escuta (os discípulos, 
abertos à novidade de Jesus) e quem já sabe tudo... A minha abordagem a Deus, 
a Jesus... é para ouvir ou receber dele uma resposta tranquilizadora, que eu já, 
na verdade, me dei? 

3. Voltar ao princípio 

A cena poderia acabar aí: "Você se aproximou de mim para me testar, 
você fez uma pergunta  para a qual você mesmo deu a resposta". E Jesus poderia 
acabar o diálogo assim. Mas ele não o fez, porque havia algo muito precioso em 
jogo. Dissemos antes, o coração mesmo da pessoa. Assim, Jesus faz que sua 
mensagem chegue mais no âmago. 

Jesus então disse: 'Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos 
escreveu este mandamento. 

Jesus faz uma declaração chocante: que nem toda a lei nasce de acordo 
com a mente de Deus, mas às vezes sua origem está no coração duro da 
humanidade... Mas há uma lei mais forte que está escrita na pessoa desde o 
começo dos tempos, que nenhuma norma pode destruir. E Jesus vai para o 
começo. 

No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o 
homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não 
são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe!' 

Jesus cita o livro do Gênesis, no capítulo 2,9. Os primeiros capítulos 
deste livro narram a criação do homem e da mulher, criados à imagem de Deus, 
feitos para serem uma só carne. Tão perto desta cena, que ocorre naquela 
época, colocamos então a segunda cena, a do princípio (colocar na frente da 
cena de Jesus, a nova cena da criação): Deus criou o homem (pano azul) e a 
mulher (pano rosa perto do azul), chamados à unidade, feitos para serem um 
(pegue os dois e os entrelace um com o outro). Jesus vai para o começo. Ao 
“antes”. Antes do coração duro. Antes da tentação da divisão, da desconfiança 
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entrada no mundo pelo divisor... No princípio, no projeto inicial, que é essa 
profunda unidade que aqui simbolizamos. 

Aqui, no meio, a partir desta unidade à imagem de Deus, o amor, nasce o 
"terceiro", o filho (colocar um pano laranja que envolve a trança), que mostra, 
com sua própria vida, com seu existir, a unidade dos dois, e os três são um 
pequeno reflexo de Deus Trindade, onde o Amor do Pai e do Filho é tão grande 
que se torna Pessoa, o Espírito Santo, aquele que procede do Pai e do Filho, em 
Comunhão, que é Comunhão. Mas em vez da geração, entrou a desconfiança 
(coloque um pano preto no meio, entrelaçado entre os dois). E a desconfiança 
entra e separa, separa, separa (simbolicamente mostrando como o tecido preto, 
entrando, começa a se dividir...). 

Mas isso não foi no começo, no plano de Deus. 

O divisor (que é Satanás, o diabo) tenta dividir... Dividir Jesus e os 
discípulos, o homem e a mulher... 

Mas como é que Deus mudou seus planos? Por que Deus permitiu a 
divisão? A resposta é sempre a mesma: porque Deus criou o homem livre. Deus 
não pode impor a unidade, assim como o amor não pode ser imposto. Não se 
pode impor o amar, porque o amor, por sua natureza, nasce na liberdade. Mas 
Jesus não pode olhar para o que nasceu "por causa da dureza do vosso coração", 
por ter deixado a desconfiança entrar. Não pode olhar para a falta de amor como 
fundamento de uma norma definitiva. A norma definitiva está no começo... 

ESPELHAMENTO: 

Convido-os a olhar agora para este pano preto, ao qual dei o nome de 
desconfiança, que é a base de toda ruptura de comunhão: convido todos a 
associar algo da sua vida... o que, para você, na sua vida, gerou e gera 
desconfiança, divisão? 

4. O homem chamado a agir como Deus 

Mas sabemos que a última palavra da humanidade não é desconfiança. A 
última palavra é "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito!". A última palavra é 
uma palavra de confiança: "Pai, mesmo que eu não o ouça, mesmo que eu sofra 
infinitamente, mesmo que eu não entenda porque eu deveria terminar a vida 
nesta cruz, mesmo se você estiver brincando de esconde-esconde comigo, eu me 
entrego em suas mãos". A confiança renasce em Jesus. Porque Deus não é o 
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divisor, Deus é comunhão, podemos dizer que o nome de Deus é "Deus-une". Ele 
sempre cria comunhão, oportunidades de comunhão, porque É comunhão. 

Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe!' 

Nesta declaração, neste convite, há muito mais do que uma simples 
negação. O homem não separe, mas faça o que Deus faz. O homem não divida, 
isto é, aja como Deus, comprometa-se a preservar a unidade, com gestos e 
palavras que criam comunhão entre os dois, que sabem unir suas vidas. E aqui 
chegamos ao coração do nosso evangelho... 

Hoje, o Senhor nos convida a partir do coração e não de uma norma 
externa. A nos envolvermos totalmente em nossos relacionamentos de amor, 
porque se não fizermos isso, já cometemos adultério e separação em nosso 
coração. Jesus, voltando ao começo, nos diz qual é o verdadeiro pecado: é trair o 
alento do começo, transgredir um sonho, o sonho de Deus. 

Levando na mão o pano laranja e o pano preto: Aqui está a nossa grande 
liberdade: fazer das nossas relações o lugar de fecundidade que une (laranja, 
filho) ou lugar de desconfiança que destrói (preto- divisão). 

ESPELHAMENTO: 

Pode ser que neste momento em seu coração haja tanta desconfiança. Há muito 
veneno para dividir-se e dividir... não só com seu cônjuge, mas também com sua 
família, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus colegas de estudo, de trabalho 
... Tão preto que sua única solução é quebrar. Lembre-se, no entanto, que no 
começo não era assim. Você é feito para a unidade. Você quer ser laranja ou 
preto, hoje, em sua vida? 

5. Aprender a unidade das crianças 

Mas ainda há essa última cena, a terceira cena, a das crianças... que 
parece completamente fora deste discurso... Pego este pano laranja, símbolo do 
"filho", símbolo da unidade... para representar simbolicamente, aquela criança 
que tentou se aproximar de Jesus (colocar a criança perto de Jesus). 

- Há um primeiro círculo, o dos ouvintes, que se aproximaram para ouvir, 
ansiosos por este encontro... 
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- Há o segundo círculo, daqueles que se aproximam com um segundo fim, 
para dividir... E nessa cena nós vemos o que representamos simbolicamente 
na segunda cena: há aqueles que se unem e aqueles que dividem... 

- Mas agora temos um terceiro círculo. O das crianças, que estão bem perto 
de Jesus, que se fazem um com ele. 

Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. 

Há alguém por trás desse encontro. Traziam. Quem? Claro, eram os pais. 
Os casais. Pessoas que amavam essas crianças, fruto de sua união, unidade. 

Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu 

Os discípulos, que buscam a unidade com Jesus, não querem permitir 
essa aproximação... Mais uma vez, há aqueles que querem unir e aqueles que 
querem dividir... Mas ao ver isso, Jesus se aborreceu. Outros traduzem “ficou 
indignado”. É a única vez, nos Evangelhos, que este verbo tão duro é atribuído a 
Jesus: a indignação é um sentimento sério e poderoso, é o sentimento dos 
profetas diante da injustiça ou da idolatria. Jesus se aborrece e, com sua atitude, 
nos faz perceber que ir contra a comunhão é cometer injustiça, é idolatria 
porque você não acredita no Deus da unidade que o fez pela unidade. 

e disse: 'Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais 

Deixem esta unidade ser realizada. Elas, as crianças, são feitos de 
unidade, nascidas da unidade... eles anseiam pela unidade. 

porque o Reino de Deus é dos que são como elas  

Jesus começou do princípio, e agora vai ao fim. Ao Reino. Ao Reino que 
ele próprio veio trazer e que ele realizará lá na cruz, na sua perfeita unidade e 
comunhão com o Pai. 

Quem é como elas? Quando Jesus fala de crianças como modelo, ele não 
o faz porque são melhores que os adultos: na verdade, as crianças também são 
egocêntricas, impulsivas, instintivas... Mas elas têm uma característica especial: 

- (colocando-se no círculo dos discípulos) Elas não ouvem para entender se é 
bom ou não, fácil ou não o que o outro pede... 

- (colocando-se no círculo dos fariseus)... não tentam enganar o outro... 

- (colocando-se perto de Jesus)... mas elas vão ao coração: elas vão para o 
encontro. Sem pretensões, sem defesas. Elas podem facilmente abrir a porta 
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do coração em todo encontro, não têm máscaras, estão abertas para o 
mundo e a vida. Estão abertas à plena comunhão, na confiança de que se 
podem entregar ao outro. 

(Retomando a trança) Elas sabem bem o que é a unidade porque são 
capazes de se entregar, confiando que quem as acolhe saberá como dar para 
elas tudo o do que precisam... 

‘Em verdade vos digo: quem não receber o Reino de Deus como uma criança, não 
entrará nele'. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. 

Jesus levando as crianças nos braços, o que faz com elas? 
(Simbolicamente, unir Jesus e a criança com a trança como antes entre homem e 
mulher). Unidade. Comunhão. Como você pode entrar no reino de Deus se não 
confia nEle, se não O deixa entrar em você, “penetrar na sua carne” e no seu 
coração, formando uma coisa só com você? Lembramos de Paulo: "Não sou mais 
eu que vivo, mas Cristo vive em mim". A mais bela imagem: o abraço confiante 
da criança... que confia na vida, acredita no amor daqueles que a abraçam, sabe 
viver abandonada à Providência como os lírios do campo e os pássaros do céu... 

Conclusão 

No começo foi a união. 

No final, haverá unidade. 

No meio, e é o nosso tempo: desconfiança, estranhamento, tentativas de 
divisão. Mas o fim está aí. O fim está aí, na união. 

Mas nosso coração também pode ser duro. Amor, unidade, comunhão, 
abandono, confiança... só habitam um coração livre. 

E aqui está a última pergunta, o último espelhamento que fazemos: Seu 
coração está livre para amar assim, hoje, como o coração de uma criança? 

 


