
As “muitas moradas” 
 

Comentário ao Evangelho do 5º domingo da Páscoa, 14 de maio de 2017. 

João 14, 1-14 (Ver texto no final) 
 

Ao entrar neste espaço que nos abre o texto do evangelho, devemos 
caminhar com muito cuidado porque nos espreitam diversos perigos de linguagem, 
vocabulário e imagens. É necessário recordar que o Evangelho de João é um texto 
pleno de metáforas, símbolos e alegorias que exigem de nós um esforço 
interpretativo que supere a leitura linear e literal. Para alguns de nós pode ser difícil 
utilizar em nossa perspectiva cósmica, palavras como acima e abaixo, 
transcendental, ou falar do além ou do aqui. O big bang explodiu nossos conceitos 
e nossa mentalidade. Nos custa encontrar nosso lugar nesse espaço que parece 
infinito e que se move à uma velocidade impossível de calcular e até mesmo de 
pensar. 

 

 “Não se inquietem. Creiam em Deus e creiam em mim” (Jo 14,1). 
Surpreende-nos que Jesus Cristo nos peça que não nos inquietemos quando tanto 
Ele como nós sabemos muito bem que os poderes que lhe conduziram à cruz 
continuam ainda atuando e operando neste mundo daqui. Olhando na perspectiva 
da cruz e da ressurreição podemos confiar que não têm futuro porque a 
ressurreição lhes tirou esse futuro, porém sabemos que teremos que passar por 
muitas cruzes para finalmente triunfar sobre esses poderes que levaram Jesus 
Cristo à cruz e que continuam levando a irmãos e irmãs, a grupos e povos diversos 
à múltiplas cruzes. 

 

A grande notícia que tem para anunciar-nos é que a Casa que Ele e todos 
nós estamos construindo é uma Casa da Inclusão, onde todos e todas são bem 
vindos e bem vindas. Jesus Cristo já foi aos caminhos da história e da humanidade 
e está e estará preparando os quartos da diversidade reconciliada que se prepara 
para viver na única casa do Pai. 

 

Conhecemos o caminho e a porta que nos leva à Casa da Inclusão do Pai, e 
esse caminho é a cruz da inclusão. Sabemos que não há outra porta para entrar 
nesta casa que a porta da cruz e sabemos que não há outro guia na compreensão 
das Escrituras do único pastor que nos permite compreender metáforas, alegorias e 
símbolos na perspectiva dos muitos rebanhos e onde as ovelhas deste e do outro 
rebanho encontram seu quarto e seu lugar. 

 

Tomé, discípulo e apóstolo, ainda não compreendera e tem medo de 
compreender a mensagem e a identidade de Jesus Cristo. Suas perguntas e sua 
atitude revelam o antigo sistema de pensamento e de compreensão da mensagem. 
O caminho já não é mais um caminho de cumprimentos de preceitos morais ou de 
mandamentos, mas sim o de solidariedade e comunhão com estigmatizados, 
oprimidos e excluídos de lugares políticos, de cidadania ou religiosos. A verdade 
deixa de ser uma afirmação teológica ou dogmática para transformar-se em uma 



Pessoa. A verdade não são mandamentos nem regras, mas sim uma Pessoa e só 
nessa Vida encontramos vida. Contemplar a uma pessoa, contemplar suas ações e 
suas comunhões nos revelam a divindade de uma vida aberta à vulnerabilidade de 
comer com impuros e impuras, da vida que se arrisca a compartilhar mesa e pão 
com àqueles e àquelas que não são bem vindos à nenhuma das habitações que 
construíram os poderes que classificam e excluem. Ver Jesus Cristo comer com 
todas e todos os vulneráveis ao estigma é ver a Deus. Essa contemplação ainda à 
muitos causa inquietude. 

 

Igual que Felipe, muitos e muitas temos a esperança de ver a Deus por outros 
caminhos. Cânticos e hinos variados e de diferentes épocas e estilos quiseram 
encontrar outra porta e outra escapatória para encontrar a um deus poderosos, 
limpo, impecável, cheio de flores e borboletas, cristalinas águas e ermos prados. 
Lamentavelmente esse não é o caminho. Esse caminho presumivelmente nos 
conduz paraísos artificiais, porém jamais ao Deus que nos revela Jesus Cristo que 
jamais é tão limpinho, nem tão puro, nem tão belo. A Cruz, a única porta, a única 
verdade e a única vida, nos mostra paradoxalmente um rosto de Deus totalmente 
diferente e, devemos reconhecê-lo, esse rosto nos inquieta. As muitas e diversas 
habitações da Casa da Inclusão de Deus revela que nossas casas ideológicas ou 
religiosas não têm a mesma quantidade de variadas habitações para acolher a 
diversidade e a riqueza da vida, da verdade, e do caminho que nos revela o cristo 
que se encaminha a todas as cruzes para terminar com todas as cruzes. 
Nos custa ainda hoje crer em Jesus Cristo porque em nossas cabeças e em nossos 
corações temos a indiferença de nossas próprias imagens de um Deus sempre 
forte, sempre vitorioso e sempre com poder. O maior poder de Deus é ter-se 
despojado, em Jesus Cristo, de todo poder para fazer-se um ser humano, porém 
não qualquer ser humano, mas sim um oprimido, estigmatizado e excluído. Esse 
ser humano chega à cruz para terminar com todas essas “descidas aos infernos” 
para que todas e todos, sem exclusão, tenhamos uma habitação na Casa da 
Inclusão de Deus. 

 

Eu me atrevo a pedir, que quero viver e dar minha vida para que o projeto da 
Casa da Diversidade de Deus se faça realidade agora e aqui. Jesus Cristo já saiu 
aos caminhos da vida e da humanidade para construir esse espaço, espaço no que 
possa habitar a fonte da Vida, da Verdade e de todos os caminhos. 

 

Sempre queremos que se nos mostre um Deus diferente ao da cruz. Essa é 
nossa grande tentação e nossa grande traição. As obras que Jesus Cristo fez e 
continua fazendo é morrer na cruz, despojado de brilho e poder, para convocar a 
homens e mulheres de boa vontade que conhecem o que é viver nas cruzes que 
constroem os poderosos e os fariseus, para que juntos e juntas construamos aqui, 
a grande obra desta casa sonhada pela origem de todas as diversidades e de todas 
as habitações da inclusividade. 

 

Dom Antonio Piber, svc 
Bispo de Goiás 



Jo 14, 1-14: 
 

“Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: “Não se inquietem. Creiam em Deus 
e creiam também en mim. Na Casa de meu Pai há muitas habitações: se não fosse 
assim, eu os teria dito. Eu vou preparar-lhes um lugar. E quando tenha ido e lhes 
tenha preparado um lugar, voltarei outra vez para levá-los comigo, a fim de que 
onde eu esteja, estejam também vocês. Já conhecem o caminho do lugar aonde 
vou”. 

 

Tomé lhe disse: “Senhor, não sabemos aonde vais. Como vamos conhecer o 
caminho?” Jesus lhe respondeu: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém 
vai ao Pai, se não por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também a meu 
Pai. Já desde agora o conhecem e o viram”. 

 

Felipe lhe disse: “Senhor, mostra-nos ao Pai e isso nos basta”. Jesus lhe 
respondeu: “Felipe, faz tanto tempo que estou com vocês, e ainda não me 
conhecem? O que me viu, viu o Pai Como dizem: “Mostra- ao Pai? Não crês que eu 
esteja no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são minhas: o 
Pai que habita em mim é o que faz as obras. Creia-me: eu estou no Pai e o Pai está 
em mim. Creiam, ao menos, pelas obras. Asseguro-lhes que o que crê em mim fará 
também as obras que eu faço, e ainda maiores porque eu vou ao Pai. E eu farei 
tudo o que vocês peçam em meu Nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se 
vocês me pedem algo em meu Nome, eu o farei.” 

 


