
“A perspectiva do dom” 

XXVIII Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Mc 10,17-30 

Naquele tempo: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-
se diante dele, e perguntou: 'Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida 
eterna?' Jesus disse: 'Por que me chamas de bom?' Só Deus é bom, e mais 
ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás; não cometerás adultério; 
não roubarás; não levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém; 
honra teu pai e tua mãe!' Ele respondeu: 'Mestre, tudo isso tenho observado 
desde a minha juventude'. Jesus olhou para ele com amor, e disse: 'Só uma coisa 
te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. 
Depois vem e segue-me!' Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora 
cheio de tristeza, porque era muito rico.  
Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: 'Como é difícil para os ricos 
entrar no Reino de Deus!' Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas 
ele disse de novo: 'Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais 
fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no 
Reino de Deus!' Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam 
uns aos outros: 'Então, quem pode ser salvo?' Jesus olhou para eles e disse: 'Para 
os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível'.  
Pedro então começou a dizer-lhe: 'Eis que nós deixamos tudo e te seguimos'. 
Respondeu Jesus: 'Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa,  irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes 
mais agora, durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com 
perseguições - e, no mundo futuro, a vida eterna.  

Introdução 

Naquele tempo: Quando Jesus saiu a caminhar 

Vamos começar nos colocando antes desse novo tempo, no momento 
em que Jesus sai, caminhando... Que tempo é? Essa passagem, no Evangelho de 
Marcos, é colocada imediatamente depois da que aprofundamos domingo 
passado. O trecho terminou, lembramos, com uma cena de unidade entre Jesus 
(pano vermelho) e as crianças (pano laranja). Esta unidade, esta comunhão, 
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dissemos, é tão grande, que Jesus as toma em seus braços (entrelaçá-los) e, 
assim, a criança se torna o símbolo de quem entra no reino dos céus... O Reino 
(que se manifesta em Jesus) requer uma entrega, uma confiança máxima... saber 
se colocar confiantes nas mãos de Deus. 

Depois dessa cena em que Jesus estava sentado, ensinando... começa a 
andar novamente, na viagem para Jerusalém (fazer Jesus andar simbolicamente). 

veio alguém correndo 

Marcos nos diz então que Jesus sai andando, enquanto um homem 
chega correndo em direção a ele (mostrando esta rápida chegada, 
representando o homem rico com um pano verde)... O representamos com esta 
cor verde porque ele tem um desejo, uma esperança... 

1. Ainda um relacionamento... mas de que tipo? 

Jesus, portanto, cheio dessa relação com as crianças, sai e caminha... e aí 
vem alguém que quer, mais uma vez, entrar em um relacionamento com ele. 
Mas em vez de fazer como crianças, sentando-se nos seus joelhos, ele dobra os 
joelhos na frente de Jesus... 

ajoelhou-se diante dele  

É mais fácil se jogar nos braços de alguém ou se ajoelhar? Sentar-se no 
seu colo ou se curvar? A atitude do homem rico é muito diferente da atitude da 
criança. Ele não vê em Jesus um "pai" a ser abraçado, mas um "senhor" a quem 
se prostrar, para servir ... 

ESPELHAMENTO: 

No relacionamento que pessoalmente tenho com Jesus, sinto-o um “pai” ou um 
“senhor”? 

2. Fazer para ter: ótica do mérito 

... mas em troca do que ele quer servi-lo? 

e perguntou  
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Também este homem, como os fariseus da última vez, chega com uma 
pergunta. Mas não é uma questão para prender a Jesus; é uma questão que 
realmente vem do coração dele. 

'Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?'  

A pergunta parece boa, positiva... Nesta pergunta, no entanto, há um 
grande problema, que tentamos entender. 

A Bíblia de Jerusalém traduz assim este versículo: “Bom Mestre, que 
farei para herdar a vida eterna?”. Assim a Bíblia Pastoral: “Bom Mestre, o que 
devo fazer para ter em herança a vida eterna?”. Este homem, sabemos do final 
do evangelho, é rico, tem tudo... e represento com este pano dourado a sua 
riqueza (colocar um pano dourado perto dele). Com certeza, se ele é rico, mesmo 
sua família é rica... Estamos diante de um rico que fala de herança... Como 
herança, receberá um monte de riquezas... Mas, entre todas as riquezas que ele 
já tem, ele quer outra, a vida eterna! 

Mas o engano está precisamente em como a pergunta é feita: o que 
devo FAZER para TER... para GANHAR...? Fazer para ter. Uma troca. Um mérito. 

Os preceitos da lei eram muitos, e havia aqueles afirmativos (para fazer) 
e negativos (para não fazer). Entre todos esses preceitos, segundo este homem 
faltava um, aquele que teria a vida eterna como recompensa. O homem queria 
saber o que ele realmente poderia fazer (pano marrom que parte dele até Jesus), 
em troca da vida eterna (pano  prata de Jesus para ele). Uma troca... 

ESPELHAMENTO: 

Na minha vida, no meu relacionamento com Deus, encontro essa tentativa de 
"troca", de mérito? 

3. Sair dos preconceitos... 

Jesus disse: 'Por que me chamas de bom?' Só Deus é bom, e mais ninguém.  

Diante da pergunta do homem rico, a primeira resposta de Jesus nos 
surpreende. Ele não se debruça sobre o pedido, mas sobre o nome que o rico 
usou para ele. "Por que você me chama de bom?" Podemos nos perguntar: por 
que Jesus reagiu assim? Por que esse "bom" o incomoda tanto? 
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Creio que podemos entendê-lo a partir de outro texto do Evangelho, 
desta vez de Mateus, Mt 20,15. "Acaso não tenho o direito de fazer o que quero 
com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom?” A 
sentença, em Mt, é a conclusão da parábola dos trabalhadores enviados para a 
vinha, onde um diferente modo de agir de Deus transparece, não como as ações 
dos homens de acordo com a“ justiça ”... ele mostra uma bondade que está fora 
de nossos esquemas. Ao trabalhador no campo desde 9h, que reclama porque 
recebe o mesmo salário que o trabalhador das 17h, esta é a resposta do mestre: 
Você  está com inveja porque estou sendo bom... 

O homem rico, chamando Jesus de “bom”, certamente incluía, nesse 
adjetivo, tudo o que era um modo de perceber o outro: você é bom porque 
certamente responderá a minha boa pergunta, porque fará o que lhe peço... Ele 
chamou Jesus de bom porque ele teria respondido, no fundo, a suas 
expectativas. 

Mas a bondade para os homens não é como a entende Deus... Jesus 
convida a despir o que está nesse homem como preconceito... A resposta virá a 
ele, mas não será, como no caso dos trabalhadores enviados para a vinha, o que 
ele espera. Porque a ação de Deus é diferente, mas somente Ele mostra o que é 
a verdadeira bondade. 

ESPELHAMENTO: 

Como você julga a bondade de Deus? Como a mede? 

4. Uma perspectiva diferente: a perspectiva do dom 

Tu conheces os mandamentos: não matarás; não cometerás adultério; não 
roubarás; não levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu 
pai e tua mãe!'. 

A pergunta do homem rico era sobre o que fazer. A citação de Jesus, dos 
mandamentos, atinge. Ele não menciona os mandamentos de "fazer", mas os de 
"não fazer", além do quarto, “honra teu pai e tua mãe”. 

Ele respondeu: 'Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude'. 

Desta vez, o homem, voltando-se para Jesus, usa apenas o apelativo 
"Mestre" e remove o "bom". Ele está entendendo. 
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Sua resposta é aquela que qualquer judeu teria que responder: eu já 
faço isso, sempre fiz, porque faz parte da minha história, minha família, meu 
povo... Jesus está feliz com essa resposta, ele vê sua coração e o vê transparente. 
De uma transparência para a qual pode pedir algo a mais, pode ir mais ao 
âmago. Ele pode lhe fazer entender o que realmente é bondade... 

Jesus olhou para ele com amor, e disse 

Vamos imaginar esse olhar de Jesus sobre ele, que penetra, no fundo do 
seu coração... amor que chega, como um raio de luz, no coração deste homem... 

'Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um 
tesouro no céu. Depois vem e segue-me!' 

Eu gostaria de entrar no profundo significado desta proposta de Jesus. 

O homem rico está pedindo um FAZER para TER. Jesus lhe responde 
pedindo o contrário. Retire o TER, para abrir espaço para o SER. Sua felicidade (a 
vida eterna) não será em ter algo, mas em estar com Alguém. 

O que está faltando ao homem rico? Remover o que tem: é uma falta em 
contradição. Mas é interessante que essa é a única coisa que lhe falta, que NÃO 
TEM. O rico tem tudo, mas uma coisa está faltando: perder tudo para se 
reconquistar. Vimos outra vez, as coisas que entram em um relacionamento ou 
são geradas por ele ou causam divisão. Neste caso, causava divisão: para se unir 
a ele, Jesus pediu para tirar. Retornando à representação simbólica do outro 
tempo, a proposta de Jesus é remover o que está no meio (bens, reivindicações, 
nossas soluções ...) (remova os dois panos marrom e prata no meio dele) para 
unir-se a Jesus (entrelace o pano do homem rico com o de Jesus). Aqui está a 
proposta... saia da perspectiva da troca e entre no ser, que é um estar com, 
como vimos outra semana com as crianças. 

Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque 
era muito rico.  

Esse homem, cheio de perguntas, ansioso para se comunicar, se torna 
mudo. Não responde, ele não diz sim, não, eu vou pensar sobre isso... porque ele 
já fez se fez “um” com algo, com o seu tesouro (dividir o homem de Jesus e 
entrelaçá-lo com o tesouro). Sua resposta é mostrar que o que ele possui já 
aprisionou seu coração. Seu ser corresponde ao seu ter. "Onde está o teu 
tesouro, estará também seu coração", dirá Jesus. Ele e a riqueza já são um, e 
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aqui não há lugar para outra coisa que o liberte (fazer um nó no começo e no fim 
dos dois panos). A relação errou o alvo! 

ESPELHAMENTO: 

A quem ou a quê você está amarrado, hoje? 

5. Chamados para o relacionamento completo e multiplicado 

Mas vamos aprofundar este símbolo... É interessante que este homem 
não tenha um nome, ele é alguém, do qual só sabemos que é muito rico. No 
Evangelho, outras pessoas ricas encontraram Jesus: Zaqueu, Levi, Lázaro, Susana, 
Joana... E eles têm um nome porque o dinheiro não era sua identidade. Ao 
contrário, o dinheiro “comeu” o nome deste homem aqui: para todos é 
simplesmente o homem rico, o jovem rico. O que dá o nome a ele é o dinheiro.  

Mas esses outros fizeram de diferente o quê? Eles pararam de procurar 
segurança no dinheiro e usaram-no para fazer crescer a vida ao redor deles. 
Porque Jesus não diz: Toma este (o pano dourado) e joga-o fora, no lixo... Não, 
diz: dá aos pobres! Ele não pede pobreza, mas partilha. Não sobriedade, mas 
solidariedade. O que Jesus propõe não é tanto um homem nu de tudo, mas um 
homem livre e cheio de relacionamentos (desamarre o pano dourado e coloque-
o em relação entre o homem e outros panos, colocados a seu redor...). Livre e 
com muitas relações. Porque ESTAR COM JESUS significa ESTAR COM OS 
OUTROS. 

ESPELHAMENTO: 

O problema é que Deus nos deu coisas para nos servirmos delas e homens para 
amar... mas nós amamos as coisas e usamos dos homens... (Pe. Ermes Ronchi). 
Eu olho para a minha vida e vejo: as coisas são mais importantes que os 
relacionamentos? Ter é mais importante do que estar com?  

Também Pedro, no final, pergunta:  

'Eis que nós deixamos tudo e te seguimos'. 

Até mesmo Pedro, afinal, vive na perspectiva da troca. “Nós seguimos 
você. Nós fizemos o que você pediu a este homem... e agora?”. A pergunta é 
explicita em Mateus: “Que haveremos de receber?” (Mt 19,27). 



Associação Semente Viva – PCP –  Meditação XXVIII Domingo do Tempo Comum – Ano B 

 7

Respondeu Jesus: 'Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa,  irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes 
mais agora, durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos...  

A resposta de Jesus, que foi a proposta ao homem rico, é isso, que 
simbolicamente representamos. Se você me seguir, você terá em troca uma vida 
multiplicada, cheia de rostos: você terá cem irmãos e irmãs e mães e filhos... já 
agora. Seguir a Cristo não é um discurso de sacrifício, mas de multiplicação: 
deixar tudo, mas ter tudo. O Evangelho exige renúncia, mas somente do que é 
peso que impede o voo. 

ESPELHAMENTO: 

Como percebo essa multiplicação na minha vida? 

6. Perseguições hoje e a vida eterna no futuro 

com perseguições - e, no mundo futuro, a vida eterna  

Marcos põe na boca de Jesus, diferentemente de Mateus, também as 
perseguições como "fruto" de tudo isso... Que perseguições? Certamente Jesus 
sabia (e Marcos, que escreve, conhece bem), que esta unidade com Jesus 
custará caro aos discípulos... eles viverão perseguidos... Mas nós? Que 
perseguições nesta vida multiplicada? 

Certamente podemos entendê-las de duas maneiras. 

-  A persecução social: hoje, unir-se a Jesus, é estar do lado da minoria: zombam 
de você, rotulam você... 

- Mas também a persecução interior, porque certamente, diante de tudo isso, o 
"tesouro" continuará a "pedir-lhe", a pedir sua atenção, a tentá-lo... 

Não é fácil estar com Jesus, mas é lindo. E os presentes são muitos. 

e, no mundo futuro, a vida eterna 

Jesus nomeia esse "dom" que o rico queria receber. Mas no tempo que 
virá, no mundo futuro. Começamos o nosso encontro enfatizando o tempo. 
Estamos aqui no tempo em que Jesus vai a Jerusalém. É o tempo da fadiga, da 
peregrinação, dos desafios, das perseguições, mas também da multiplicação. 
Mas Jesus diz que tudo passa. Mas não passa esta multiplicação,pois ela já é a 
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vida eterna, é grande alegria. Mas amanhã, no tempo que virá, isso também será 
ainda mais multiplicado: plenitude de alegria! 

7. Confie e se entregue ao Deus do impossível 

Mas antes de chegar à pergunta de Pedro, que relacionamos à 
experiência simbolizada do homem rico, o texto de Mc relata que os discípulos 
passam por uma perplexidade: 

Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: 'Como é difícil para os ricos 
entrar no Reino de Deus!' Os discípulos se admiravam com estas palavras. 

Os discípulos se admiravam, ou seja se sentiram espantados, 
estranharam, ficaram surpreendidos. Espantados porque a palavra de Jesus era 
exigente: Se você está preso, se seu coração está preso, é difícil entrar nessa 
liberdade.  

mas ele disse de novo: 'Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É 
mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no 
Reino de Deus!' 

Meus filhos... Jesus não usa muito essa expressão. Mas ele, lembramos, 
acabara de receber as crianças em seus braços, acabara de ver o abandono 
delas... e acabara de dizer que não podemos entrar no Reino de Deus se não 
formos como crianças... Mais uma vez, a proposta não é buscar soluções fictícias, 
compensatórias, mas se jogar nos braços do Outro, confiante... O rico tem tudo, 
está agarrado a suas riquezas, elas são sua segurança... Mas para entrar no Reino 
do Céus, falávamos outra vez, é preciso o abandono... se você não deixa suas 
seguranças não pode entrar... Tem várias interpretações sobre a imagem do 
camelo que entra no buraco de uma agulha... Mas é interessante que a imagem 
do camelo, com suas corcovas, é metáfora de quem acumula... e as corcovas 
ocupam espaço e  não permitem entrar pela porta estreita... 

Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: 
'Então, quem pode ser salvo?' Jesus olhou para eles e disse: 'Para os homens isso 
é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível'.  

Ainda mais espantados, os discípulos se dão conta de que todos, de um 
jeito ou outro, são apegados a algo... tem uma segurança, uma corcova que dá 
segurança... Mas Jesus dá uma esperança: isso é possível para Deus, e nós 
podemos acrescentar: isso é possível com Deus. 
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Este é o convite: jogue-se nos braços de Deus, porque tudo é possível 
para Deus, e uma vez que você experimentar esta segurança, tudo passará para 
um segundo plano... Lembramos ainda uma vez são Paulo, que diante da cultura, 
dos títulos, dos reconhecimento que tinha e que faziam sua “identidade”, ele 
descobriu que tudo era lixo diante da beleza de pertencer a Deus... 

ESPELHAMENTO: 

Como está minha confiança em Deus? Eu acredito no Deus do impossível? 


