
SE NÃO SIRVO AO HOMEM, NÃO SIRVO A DEUS 
(Comentário ao Evangelho de Mt 22, 15-21, subsidio para a homilia do 

domingo, dia 22 de outubro de 2017. Ver texto no final). 

Os chefes religiosos compreenderam que as três parábolas polêmicas de 

Jesus (Mt 22, 1-14 e Lc 15) se referiam a eles; por isso contra-atracam 

com três perguntas capciosas para que caia numa armadilha e assim ter 

com o que acusá-lo. A primeira é a do tributo à César que acabamos de 

ler. A segunda é sobre a ressurreição dos mortos. A terceira, qual é o 

primeiro mandamento?, que leremos no domingo que vem (Ver todo o 

capítulo 22 de Mateus). 

 

Merece atenção o texto do segundo Isaías que é lido também na missa 

hoje (Is 45,1.4-6). É muito interessante, porque é a primeira vez que a 

Bíblia fala de um único Deus. Estamos por volta do século VI a.C., e até 

esse momento, Israel tinha seu Deus, porém não questionava que outros 

povos tivessem seus próprios deuses. Isto nem sempre têm sido muito 

claro para nós. O crer em um Deus único é um salto qualitativo incrível 

no processo de amadurecimento da revelação bíblica, de Deus na Bíblia. 

 

O evangelho de hoje não é simples. Com a frase lapidar, Jesus responde 

ao que não lhe haviam perguntado. Não se mete em política, porém 

aponta à uma atitude vital que supera a disjuntiva que lhe propõem. 

Uma nefasta interpretação desta frase de Jesus a converteu em um 

argumento para apoiar o maniqueísmo (a idéia de que a carne é má e o 

espírito é bom) em nome do evangelho. Seguimos entendendo a frase 

como uma oposição entre o religioso e o profano. Trata-se de uma falta 

absoluta de conhecimento do que ensina o Evangelho. 

 

Moisés utilizou a Deus para agrupar as várias tribos em um só povo. 

Foi, sem dúvidas, sempre uma teocracia. Quando se instaurou a 

monarquia por influência das nações próximas, o rei foi considerado 

como um representante de Deus (filho de Deus), sem nenhum poder a 

margem do conferido pela divindade. 

  

Ao propor a pergunta, os fariseus não pensam em uma confrontação 

entre o poder religioso e o poder civil, mas sim entre seu Deus e o César 



divinizado. Olhemos para o texto que diz: De quem é a imagem e a 

inscrição? 

 

A epígrafe dizia: “Augusto Tibério César, filho do divino Augusto”. E 

no reverso: “Sumo Pontífice”. Como isso soa para você? O que se 

questiona é, se um judeu tem que aceitar a soberania do César ou seguir 

tendo a Deus como único soberano. Com sua resposta, Jesus não está 

propondo uma separação do mundo civil e do religioso. No tempo de 

Jesus tal coisa era impensável. 

 

Fariseus e herodianos, inimigos irreconciliáveis, se unem contra Jesus. 

Os fariseus eram contrários à ocupação romana, porém haviam se 

acomodado. Os herodianos eram partidários do poder de Roma. A 

pergunta era uma armadilha. Se Jesus dissesse que não, se punha contra 

Roma. Os herodianos o podiam acusar de subversivo. Se dissesse sim, 

os fariseus podiam acusá-lo de ser contrário ao judaísmo, porque se 

punha contra os sentimentos do povo e o desejo do povo, de libertação. 

 

O verbo que Jesus emprega, "apodídômi", não significa “dar”, mas sim, 

“devolver”. O que os fariseus empregam (“dídomi”), sim significa 

“dar”. Uma pista interessante para compreender a resposta. Estavam 

contra César, porém utilizavam sua moeda e tinham direito de exigir 

que se a devolvam. Um verdadeiro judeu tinha que renunciar a utilizar o 

dinheiro de Roma. Os faz ver que já responderam, pois aceitaram a 

soberania de Roma. 

 

Jesus, ao perguntar Jesus, está fazendo clara referencia ao Gênesis, onde 

se diz que o homem foi criado a imagem de Deus. Se o homem é 

imagem de Deus, há que devolver a Deus o que se lhe escamoteou: o 

homem. A moeda, que representa o César, tem um valor relativo, porém 

o homem tem um valor absoluto, porque representa Deus. Jesus não põe 

no mesmo nível Deus e César, mas sim que toma partido de Deus. Esta 

idéia é uma das chaves de todo a mensagem de Jesus. 

 

Tampouco se pode utilizar a frase para justificar o poder. Se algo está 

claro no evangelho é que todo poder é nefasto, porque esmaga ao 



homem. Repetiu-se até a saciedade, que todo poder vem de Deus. Pois 

bem, segundo o evangelho, nenhum poder dominador e ditatorial pode 

vir de Deus, nem o político nem e religioso. Em toda a organização 

humana, o que está mais acima está ali para servir aos demais, não para 

dominar. 

 

Jesus diz que César não é Deus, porém nós não temos duvidamos em 

converter Deus em um César. Não é fácil assimilar que tampouco Deus 

é um César. Não se trata de repartir dependências, nem sequer com 

vantagens para Deus. Deus não compete com nenhum poder terreno, 

simplesmente porque não tem nenhum poder. Isto, bem entendido, nos 

evitaria toda falsa solução do problema. O problema é uma armadilha. 

Não existe uma alternativa entre César e Deus. Deus simplesmente 

rejeita todo poder que os humanos lhe atribuem. 

 

Pregou-se que havia que estar mais na dependência do César religioso 

que do César civil. Nenhum exercício de poder é evangélico. Não há 

nada mais contrário à mensagem de Jesus que o poder. Sempre que 

pretendemos defender “os direitos de Deus”, estamos defendendo 

nossos próprios interesses, os interesses de uma ou outra igreja. Quem 

que te disser que está defendendo a Deus, na realidade o está 

suplantando. Tampouco o estado tem direito algum a defender. Os 

dirigentes civis têm que defender sempre os direitos dos cidadãos. 

 

Não defendemos o anarquismo. Ao contrário, uma sociedade, ainda que 

seja de duas pessoas, tem que estar ordenada e em relações mutuas de 

dependência. Nela, uma tem maior responsabilidade; porém todas as 

relações humanas devem surgir do serviço e da entrega aos outros, não 

do domínio. Nenhum ser humano é mais que outro nem está acima do 

outro. “Não chameis a ninguém pai, não chameis a ninguém chefe, não 

chameis a ninguém senhor (Mt 23, 8-10)…” 

 

Claro que tem que haver uma ordem. É ridículo concluir que Jesus está 

contra a autoridade. Porém se nos ativermos ao evangelho, o primeiro 

na Igreja e no Reino, será quem melhor sirva aos demais. O evangelho, 

não dá pé à uma “hierarquia” que significa literalmente: poder sagrado. 



A única autoridade que admite é o serviço. Jesus nunca mandou servir 

ao superior. O que mandou, sim, e claramente, é que o superior sirva ao 

inferior. 

 A Igreja não é, na concepção de Jesus, uma pirâmide poder, mas sim 

uma base de serviço. Não existe uma realidade sagrada e outra profana. 

Na expulsão dos vendedores do Templo, Jesus está apostando pela não 

diferença do sagrado e do profano como espaços estanques e 

excludentes, para Deus tudo é sagrado. É descabido fazer as pessoas 

acreditar que têm umas obrigações para com Deus e outras com a 

sociedade civil. Deus se encontra em todo o terreno, porém no mais 

fundo do ser. Se só O encontramos na igreja, caímos na idolatria.  

A única maneira de entender todo o alcance da mensagem de hoje é 

superar a ideia de um Deus fora de nós, ideia essa que arrastamos desde 

o neolítico. A criação não é mais que a manifestação do divino. Não há 

nada que seja de Deus, porque nada há fora d’Ele. Isto nossos irmãos 

hindus, e outros do Oriente, intuíram, e São Francisco nos esclarece no 

Cântico das Criaturas. Somos imagem de Deus, porém não pintada ou 

esculpida, mas sim refletida. Para que Deus se reflita, tem que estar aí. 

Não há reflexo em um espelho se a coisa refletida não está do outro 

lado. 

-------------------- 

Dom Antonio Piber, Bispo vetero católico da Diocese de Goiás e do DF. 

Mateus 22,15-21 

 

“Naquele tempo: Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em 

alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns 

do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: 'Mestre, sabemos que és 

verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas 

influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas 

aparências. Dize-nos, pois, o que pensas: É lícito ou não pagar imposto 

a César?' Jesus percebeu a maldade deles e disse: 'Hipócritas! Por que 

me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto!' 

Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: 'De quem é a figura e a 

inscrição desta moeda?' Eles responderam: 'De César.' Jesus então lhes 

disse: 'Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. 


