EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS
JESUS, O MESTRE DA JUSTIÇA
Introdução
Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa: «Deus está
conosco» (Mt 1,23). À medida que lemos este Evangelho, vamos descobrindo o significado
desse título: Deus está presente em Jesus, comunicando a palavra e ação que libertam os
homens e os reúnem como novo povo de Deus. As últimas palavras de Jesus (Mt 28,20) são
uma promessa de permanência: «Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do
mundo». Essas palavras, dirigidas ao grupo dos discípulos, mostram que Mateus vê a
comunidade cristã como semente do novo povo de Deus, povo que é o lugar onde se
manifestam a presença, ação e palavra de Jesus.
Segundo Mateus, Jesus é o Messias que realiza todas as promessas feitas no Antigo
Testamento. Essa realização ultrapassa as expectativas puramente terrenas e materiais dos
contemporâneos de Jesus, que esperavam apenas um rei nacionalista para libertá-los da
dominação romana. Frustrados em suas expectativas, eles o rejeitam e o entregam à
morte. Por isso, a comunidade reunida em torno de Jesus torna-se agora a portadora da
Boa Notícia a todos os homens, a fim de que eles pertençam ao Reino do Céu.
Logo de início, Mateus apresenta Jesus como o Mestre que veio realizar a justiça:
«devemos cumprir toda a justiça» (3,15). O restante do Evangelho mostra que, através
da palavra e ação, Jesus vai educando a comunidade cristã para a prática dessa justiça, isto
é, vai ensinando como se deve realizar concretamente a vontade de Deus.
De todos os evangelistas, Mateus é aquele que apresenta didática mais clara. Entre o
prólogo (Mt 1-2) e a narrativa da morte e ressurreição de Jesus (26,3-28,20), ele organiza o
assunto de todo o seu Evangelho em cinco livrinhos, cada um contendo uma parte
narrativa seguida de um discurso. Lendo atentamente, podemos perceber que
Mateus escolheu os episódios de cada parte narrativa, de modo a ilustrar o discurso
seguinte. E o discurso, por sua vez, resume e explica o que está contido nessa narrativa.
Assim a palavra de Jesus é sempre apresentada como resultado de uma ação, e toda ação é
sempre ensinamento, anúncio.
A comunidade cristã, lendo Mateus, é convidada a olhar para dentro de si mesma, a
fim de descobrir a presença de Jesus, que ensina a prática da justiça. Desse modo, a
comunidade aprenderá a dizer a palavra certa e a realizar a ação oportuna, no tempo e
lugar em que está vivendo.
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O Evangelho segundo Mateus começa com uma genealogia, para salientar que Jesus
surge do povo de Israel e o conduz ao ponto alto de sua história.
Como “filho de Abraão” (1,1, Jesus) deve ser entendido à luz de toda história
contada nas Escrituras (Antigo Testamento). Eis uma chave importante para abrir nosso
texto: é a partir da história, das tradições, da cultura do povo de Israel que Jesus será
compreendido.
Ele é chamado também “filho de Davi” (1,1), o Messias (Cristo, ungido, escolhido)
que vem ensinar a respeito do Reino e realizar a justiça (vontade) de Deus, da qual se deve
ter fome e sede, e em relação à qual não se deve temer a perseguição (5,6.10).
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EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS
Prólogo: A nova história – Mt 1-2 : Evangelho da Infância de Jesus
PRIMEIRO LIVRINHO: Mt 3-7 - A JUSTIÇA DO REINO
1.1 - Parte narrativa: A chegada do Reino – Mt 3-4
1.2 - Discurso: O SERMÃO DA MONTANHA – Mt 5-7
SEGUNDO LIVRINHO: Mt 8,1-10,42 - A DINÂMICA DO REINO
2.1 - Parte narrativa: Os sinais do Reino Mt 8,1-9,38
2.2 - Discurso: A missão dos discípulos – Mt 10,1-42
TERCEIRO LIVRINHO: Mt 11,1-13,52 - O MISTÉRIO DO REINO
3.1 - Parte narrativa: A oposição a Jesus - Mt 11-12
3.2 - Discurso: As 7 parábolas do Reino – Mt 13, 1-52
QUARTO LIVRINHO: Mt 13,53-18,35 - A IGREJA - SEMENTE DO REINO
4.1 - Parte narrativa: O seguimento de Jesus Mt 13,53-17
4.2 - Discurso: A vida da Igreja – Mt 18,1-35
QUINTO LIVRINHO: Mt 19 – 25 - A VINDA DEFINITIVA DO REINO
5.1 - Parte narrativa: O Reino é universal - Mt 19-23
5.2 - Discurso: A vinda do Filho do Homem – Mt 24-25
PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS: Mt 26-28
Mandato de Jesus aos discípulos:

“Vão e façam com que todos se tornem meus discípulos...”

Mt 28,19

