
“O caminho para ser grande” 

XXIX Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Mc 10,35-45 (Forma breve: Mc 10,42-45) 

Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: 'Mestre, 
queremos que faças por nós o que vamos pedir'. Ele perguntou: 'O que quereis 
que eu vos faça?' Eles responderam: 'Deixa-nos sentar um  à tua direita e outro à 
tua esquerda, quando estiveres na tua glória!' Jesus então lhes disse: 'Vós não 
sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser 
batizados com o batismo com que vou ser batizado?' Eles responderam: 
'Podemos'. E ele lhes disse: 'Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis 
batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de 
mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a 
quem foi reservado'. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-
se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: 'Vós sabeis que os chefes das 
nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas, entre vós, não deve ser 
assim: quem quiser ser grande, seja vosso servo; e quem quiser ser o primeiro, 
seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos'.  

Introdução 

Estamos aprofundando o Evangelho de Marcos e, nos dois domingos 
passados, vimos a mensagem do Evangelho através de um "filtro" específico: o 
da RELAÇÃO. O Evangelho de Marcos, por sua simplicidade, pelo contar os fatos 
como eles são, sem grandes interpretações teológicas, ajuda-nos a conhecer um 
Jesus "humano", um Jesus que encontra, abraça, está indignado, acaricia com 
ternura, fixa o olhar, ama... 

Hoje estamos diante de um novo relacionamento, um novo encontro: 
entre Jesus e alguns de seus discípulos; e não se trata de qualquer um, mas um 
deles é o discípulo "que Jesus amava" (Jo 19,26), João, e o outro é seu irmão, 
Tiago. Um encontro, um relacionamento que abrirá o discurso da relação entre 
eles e os outros e entre todos e o mundo. 

Mas vamos em ordem. 
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1. Face a face entre Jesus, Tiago e João 

Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus  

Esquematizamos aqui este encontro. Imaginamos Jesus (colocar o pano 
vermelho no centro) e esses dois discípulos, Tiago (pano verde) e João (pano 
azul) se aproximando (colocá-los diante dele). Vimos, nos últimos domingos, 
como há vários jeitos para se aproximar. A aproximação da multidão para ouvir, 
dos fariseus para enganar, das crianças para abraçar, do homem rico para 
ganhar... agora aqui há outra maneira de se aproximar. Não para fazer uma 
pergunta, mas para fazer um pedido. 

Tiago e João se aproximam de Jesus porque vêem nele algo que pode ser 
útil para eles. Aproximam-se para "explorar" a amizade, o relacionamento, em 
seu favor, para conseguir alguma coisa. Podemos chamar isso de "utilitarismo", e 
sabemos que não nasce no coração da justiça, mas à sombra do egoísmo e da 
injustiça.  

Eles são dois, e imagino os bate-papos, os olhares, os entendimentos 
entre eles antes de abordar Jesus com esse pedido. "Vamos agora!" "Mas não, 
mas será o caso?" "Mas sim, porque não? Não há nada de errado" "No final, 
todos fazem isso" "No final, fomos os primeiros a segui-lo, podemos ter algo em 
troca, não? ". Quantas afirmações, raciocínios, justificativas... antes de chegar lá. 
Em um determinado momento, escolhido. 

Mas o momento é muito particular. Porque entre a história do encontro 
do homem rico do domingo passado e a do evangelho de hoje, perdemos uma 
parte que a liturgia omite porque é lida no tempo da quaresma: são os versos 
32-34: 

Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente, e eles, 
assombrados, seguiam com medo. Jesus, outra vez, chamou os doze de lado e 
começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele: “Estamos subindo 
para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos 
escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar 
dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas três dias depois, ele ressuscitará”. 

Os doze acabaram de viver um diálogo com Jesus, diálogo em que ele, 
pela terceira vez, anunciava sua paixão... 
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ESPELHAMENTO:  

Quantas vezes nos aproximamos de Deus sem considerar o que Ele já está nos 
falando... Iniciamos a conversa com Ele como se nunca Ele tivesse já começado 
um discurso conosco... 

2. O Desejo 

lhe disseram: 'Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir' 

Nesse contexto, chega esse pedido: queremos que faças por nós o que 
vamos pedir'. Alguns versículos mais na frente, quase ecoando as palavras dos 
discípulos, Jesus irá se oferecer aos desejos dos outros: o fará com o cego 
Bartimeu, dizendo-lhe: “Que queres que eu te faça?”. Os discípulos pretendem o 
que Jesus oferecerá livremente, e a um pobre doente. 

Mas também a eles Jesus oferece sua disponibilidade, mesmo se exigida: 

Ele perguntou: 'O que quereis que eu vos faça?' 

Parece ser Aladdin diante do gênio da lâmpada mágica: “Expresse seu 
desejo...” 

E eles respondem: 

Eles responderam: 'Deixa-nos sentar um  à tua direita e outro à tua esquerda, 
quando estiveres na tua glória!' 

Qual é, então, o maior desejo destes dois discípulos? 

SENTAR: sentar é o verbo dos mestres, dos chefes, dos reis, daqueles que têm 
autoridade, dos ricos, dos poderosos... 

QUANDO ESTIVERES NA TUA GLÓRIA: Quando será poderoso, rico... porque eles 
acreditam que Jesus seja um messias poderoso, que estabelecerá um reino 
terreno... 

UM À TUA DIREITA E OUTRO À TUA ESQUERDA: Praticamente, assim (coloque 
três cadeiras uma ao lado da outra: no meio o tecido vermelho de Jesus e os dois 
panos azuis e verdes de um lado e do outro de Jesus. O facilitador se senta no 
lugar de um dos dois e comenta). Estar ao lado de Jesus... do Rei... poder ver 
todos de alto pra baixo, olhando na mesma direção que Jesus... Esse é o grande 
desejo de João e Tiago, entre os primeiros chamados a seguir a Jesus. 
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ESPELHAMENTO: 

Qual é o seu maior desejo? E ele também tem a ver com o poder, com a 
grandeza... com a primazia...? 

3. Ignorância 

Jesus então lhes disse: 'Vós não sabeis o que pedis’. 

Poderíamos nos perguntar a qual ignorância Jesus se refere... “Você não 
sabe o que significa sentar lá..” “Você não sabe o que significa estar à minha 
esquerda e à minha direita no Reino”... Mas a resposta de Jesus é tão 
libertadora, mesmo para mim. Porque no relacionamento com ele, nos desejos 
que eu também posso expressar, Jesus não julga, mas simplesmente me diz: 
Você não sabe o que pede. Ali, na cruz, Jesus continuará acolhendo uma 
humanidade que não sabe o que faz, o que diz, o que pede... “Pai, perdoa-lhes! 
Eles não sabem o que fazem!” (Lc 23,34). 

Mas Jesus, embora isso, tenta dialogar com eles... para que eles 
entendam, saibas, saiam da ignorância: 

Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o 
batismo com que vou ser batizado?' Eles responderam: 'Podemos'. E ele lhes 
disse: 'Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo 
com que eu devo ser batizado. 

Certamente, aqui, os dois discípulos não sabiam do que estavam 
falando... Fala-se de um cálice, de um batismo... Jesus se refere à sua morte 
(beber o cálice indica a amargura da paixão e o batismo, no ambiente cultural do 
tempo, indicava imersão nas dores) mas os discípulos certamente não estão 
cientes disso. Mas se sentem onipotentes: Podemos. Seja o que for, podemos 
fazer isso... Pode parecer uma superestimação de si mesmos, das suas 
habilidades; certamente neles estava o grande desejo de fazer como Jesus, 
mesmo que não estivessem plenamente conscientes do que isso significava... 

Jesus sabe que esta será, de fato, a situação dos discípulos depois de sua 
morte. Ele sabe que eles realmente beberão o mesmo cálice amargo de 
sofrimento... Ele sabe que terão a força para fazê-lo... mas, apesar dessa certeza, 
ele convida os discípulos a entrarem em outra perspectiva. Não aquela de dar-
receber, de mérito, como vimos no domingo passado. Há algo que sai da 
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perspectiva do mérito. A vida de Deus não pode ser entendida a partir da 
perspectiva do mérito. 

Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. 
É para aqueles a quem foi reservado 

Foi reservado: o passivo se refere ao Pai... Há outra lógica, outra maneira 
de se relacionar. Não o da troca, do mérito, mas o da gratuidade. "Foi 
reservado". Para quem? Não se sabe. Porque não se segue a lei do mérito... 

ESPELHAMENTO: 

Quais são as minhas reivindicações diante de Deus? Que coisas eu espero dele 
em troca do que faço para ele, para a Igreja? 

4. Discórdia e injustiça 

Esse diálogo desperta a ira dos outros, que sentem o pedido dos dois 
irmãos. Um pedido inadmissível em uma vida comunitária. 

Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. 

Sabemos que o sentimento de indignação, dissemos outra vez, é o que 
os profetas sentem diante da injustiça. Na imaginação dos discípulos, em seus 
sentimentos, eles se sentem dentro de uma injustiça, porque afinal das contas 
foram colocados assim (coloque alguns panos dos apóstolos na frente das 3 
cadeiras). Em uma posição de sujeição... Querendo estar "naquele trono", de 
fato, eles querem se destacar dos outros, permanecendo em um nível mais alto. 

ESPELHAMENTO: 

Vamos agora estar do lado dos discípulos, daqueles que se sentem colocados por 
outros em posição de inferioridade. Será que nós também vivemos isso em 
nossa comunidade? Sentimos que estamos sendo colocados em um nível 
inferior, percebendo a injustiça em nós? 

Jesus, no entanto, percebe essa tensão e intervém. 

Jesus os chamou e disse: 

Ele os chamou para si mesmo: chamando-os para se aproximarem, ele os 
coloca de volta na posição correta... (coloque os três panos que estão nas 
cadeiras no chão, no círculo com os outros, todos ao redor de Jesus). 
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5. Nova consciência 

'Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas, 
entre vós, não deve ser assim: quem quiser ser grande, seja vosso servo; e quem 
quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos'. 

Vós sabeis: é uma afirmação. Você sabe por que isso faz parte da sua 
cultura, do seu raciocínio; é o que sua família, a sociedade, sempre lhe 
transmitiram... 

os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam 

Qual é o pensamento da sociedade, da cultura? É uma equação: 

CHEFE = OPRESSOR 

GRANDE = TIRANO 

Mas isso era em todos os níveis. Numa família patriarcal, o pai era a 
autoridade e tinha o direito de decidir sobre a vida dos filhos... sobre o futuro... 
sobre o casamento... Tudo dependia do pai. Da autoridade. Na relação, no 
grupo, na comunidade, sempre houve quem assumisse o comando e a ordem. 
Afinal, Tiago e João não fizeram nada além de traduzir, em sua vida comunitária, 
esse conceito muito claro na sua cultura: entre nós há alguém que deve ser o 
primeiro... e queremos ser nós. Todas as comunidades funcionam assim. Então 
também entre nós... 

Mas, entre vós, não deve ser assim  

Uma sentença, uma afirmação que maravilha e destrói no mesmo 
tempo, porque vai contra a cultura, o pensamento, o raciocínio da sociedade e 
da família... Apresenta um novo modo de compreensão, chocante. Um novo tipo 
de relacionamento a ser construído...  

Mas esta proposta começa no coração da pessoa. Porque a vontade de 
grandeza é inata na pessoa humana: não ficar satisfeito, querer mais, ter o 
coração inquieto... E então Jesus propõe uma nova maneira de ser grande, de ser 
o melhor... 

quem quiser ser grande, seja vosso servo; e quem quiser ser o primeiro, seja o 
escravo de todos. 
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“Você quer crescer? Eu não condeno este seu desejo. Aliás! Eu te dou a 
solução para que isso aconteça. Eu lhe mostro o caminho certo...”. Jesus não 
condena os desejos de grandeza e realização, ele não quer em seu reino homens 
e mulheres inacabados e desbotados, mas totalmente florescidos, régios, 
nobres, orgulhosos, livres. “Como você pode crescer? Como você pode matar 
essa sede de grandeza em seu coração?”. 

Jesus quer usar sua energia, sua paixão, seu desejo de ser grande, 
dando-lhe uma nova chance. Convertendo sua paixão. A santidade não é uma 
paixão apagada, mas uma paixão convertida: aqueles que querem ser grandes 
sejam servos. Convertem-se de "primeiro" para "servo". Use suas energias para 
fazer os outros se tornarem melhores! Jesus pede para descer como ele desceu 
(indicar as cadeiras de onde eles desceram). 

Mas ainda mais. Não apenas descendo para servir, mas até se tornando 
um escravo. A posição do escravo é pior que a do servo: o escravo depende 
inteiramente do seu patrão. Não tem horários. Não tem limites nem de tempo 
nem de força. Você quer ser grande? Torne-se um escravo! E simbolicamente, o 
representamos assim (amarre o pano azul ou verde a outro discípulo, com um 
nó, e faça os dois andarem juntos). Ser escravo é isto: sua vida não pertence a 
você, você está eternamente ligado a outro. 

Aqui está a nova comunidade que Jesus vem criar (ligar os panos dos 
discípulos entre eles com um nó, formando um círculo). Uma comunidade onde 
minha vida está irrevogavelmente ligada à dos outros, e eu não posso ficar 
sozinho, não posso “estar bem" sozinho, mas meu bem é o bem dos meus 
irmãos. 

Mas isso não é nada fácil, pois tememos que o serviço seja o inimigo da 
felicidade. Mesmo em nossa mania de grandeza, com nosso sentimento de 
onipotência, a coragem do amor é muitas vezes uma realidade muito difícil para 
nós... 

ESPELHAMENTO: 

Qual é o relacionamento que eu vivo com os outros membros da minha 
comunidade? Que relação eu sinto com eles? Eu tenho coragem de amar desta 
forma? 
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6. Aprendendo de Deus, um Deus diferente 

Mas vamos dar um último passo. 

Da concepção de Deus deriva uma concepção da sociedade. Se Deus é 
visto como chefe, governante, aquele que decide o destino da humanidade sem 
algum critério mas apenas pela sua escolha incondicionada... então a sociedade 
reproduzirá esse modelo. E muitas vezes o rosto de Deus é a projeção da 
sociedade... Jesus, porém, propõe um novo modelo: Deus não é um déspota, 
mas um servo. 

Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir 

O termo servo é a mais surpreendente de toda autodefinição de Jesus: 
"Eu não vim para ser servido, mas para ser servo". Palavras que nos abalam: 
"servo" é um nome de Deus! Deus é meu servo! As velhas idéias sobre Deus e 
sobre a pessoa humana estão derrubadas: Deus não é o Patrão do universo, o 
Senhor dos senhores, o Rei dos reis: ele é o Servo de todos! Ele não mantém o 
mundo a seus pés, ele se ajoelha aos pés de suas criaturas; ele não tem trono, 
mas pega uma toalha e amarra-a à cintura (Jo 13,4)... 

7. Consequências para uma vida comunitária 

Um Deus diferente daquilo que até agora imaginávamos, que quer 
construir uma humanidade diferente... podemos imaginar como seria a 
humanidade se todos tivessem a preocupação humilde e ativa de Deus um para 
com o outro... 

O que significa ter um Deus nosso servo e o que isso implica para nós? 
Encontramos a resposta nos cantos do Servo do Senhor, no livro do profeta 
Isaias, e a liturgia hoje propõe um dele. Mas fazemos referência a todos os 
cantos (cf. comentário de Pe. Ermes Ronchi). Uma comunidade que vive com 
estas ligações (indique os nós) é uma comunidade onde (enquanto se enunciam 
as características, os panos que as representam podem ser posicionados no meio 
do círculo da comunidade, formando como um arco-íris): 

- O patrão é assustador, o servo não é. (rosa) Cristo nos liberta do medo dos 
medos: o de Deus. Quantos medos entre nós! Medo de nos mostrarmos assim 
como somos. Medo de não estar à altura daquilo que nos é pedido. Medo que 
o outro nos “roube” um serviço. Medo de sermos julgado. Medo de estar 
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desiludindo o outro. Medo... Se eu for um escravo do outro, e se o outro se 
mostrar para mim da mesma maneira, como meu escravo, todo medo 
desaparece e a comunidade se torna o lugar da serenidade e da paz... 

- O patrão julga e pune, o servo nunca fará isso. (marrom) Julgamento e punição 
são eliminados. Na  ansiedade de fazermos o melhor, vivemos no terror do 
julgamento do outro e da sociedade, e, muitas vezes, se não formos perfeitos, 
nos auto ministramos a punição... Quantos, em nossa sociedade, na frente de 
sua fragilidade, escolhe, por exemplo, tirar a própria vida? Não suportam a 
idéia de sua derrota... Libertadora é uma sociedade, uma comunidade onde 
não há resultado a ser alcançado... mas cada um se sente acolhido por aquilo 
que é, com seus dons e limites... 

- não quebra o caniço rachado (Is 42,3) mas lhe amarra um suporte, o enfaixa 
como um coração ferido (verde) (lembre-se do cuidado do Bom Samaritano 
para homem ferido). Há sempre a possibilidade de redenção. Você nunca será 
tão ruim para que eu o deixe no chão. O laço que me une a você me pede para 
apoiá-lo, mesmo quando parece não haver esperança. Minha tarefa, em 
relação a você, é apoiá-lo com as faixas da minha amizade, do meu carinho, da 
minha escuta, do meu abraço... 

- não apaga o pavio já quase apagando mas sopra até que o fogo reacenda 
novamente (Is 42,3) (vermelho). Reavivar a chama. O gesto de soprar nas 
brasas para reiniciar o fogo fala muito. É a ação do Espírito, o "vento" que faz 
reavivar o fogo, e não o apaga, a brisa fresca e suave que energiza... Entre nós, 
na comunidade, na frente do irmão que sofre, caindo também sempre no 
mesmo pecado... minha tarefa não é dar-lhe o golpe final, mas... “fffh...” 
soprar. Pedir a força do Espírito, invocar o Espírito sobre ele, porque o Espírito 
Santo, presente nele pelo dom do batismo, possa novamente expressar seu 
poder... 

- Deus não espera que já sejamos luminosos, mas trabalha em nós e conosco 
para que nos tornemos assim (amarelo). Ser luz. Ser sal da terra, luz do 
mundo: este é o nosso chamado. Numa comunidade que vive no modelo de 
serviço, não exigimos do outro que seja sempre luz... mas nós, em primeiro 
lugar, irradiamos luz sobre ele, para que sua luz possa florescer novamente... 

Esses exemplos simples podem nos fazer entender a revolução que Jesus 
trouxe. 2000 anos se passaram e, infelizmente, as comunidades cristãs muitas 
vezes não entenderam essa revolução, elas não se deixaram tocar por isso. Aqui, 
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simbolicamente, é a comunidade que vive o serviço segundo o modelo do 
"serviço" de Deus... 

ESPELHAMENTO: 

Na minha comunidade se vive tudo isso? 

8. Doar a vida 

Mas a proposta de Jesus vai ainda mais fundo: 

e dar a sua vida como resgate para muitos 

Se o modelo é Jesus, o ponto final é este. Chegar ao ponto de dar vida 
(coloque um pano branco em cima dos outros panos). Dar vida é o cumprimento. 
Dar vida é redimir o outro. Dar vida é dar ao outro a certeza do amor. O outro, 
amado, não pode fazer nada além de re-amar. Na liberdade! 

Se Deus é nosso servo, quem será nosso patrão? O cristão não tem 
patrão, é livre... mas, vivendo a imagem de Deus, se torna um servo de todos. E 
isso não por covardia, por falta de auto-estima... mas como um prodígio de 
coragem, de Deus em nós, de Deus tudo em todos. Nenhum patrão portanto 
entre nós, mas chamados para sermos todos servos e escravos. Servos de todos. 

ESPELHAMENTO: 

Para quem, hoje, estou entregando minha vida? 


