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                  Cuidado  com  a  ganância  ...   porque  a  vida  de  um  homem  não  consiste  na  abundância  de  bens!    
  

  

Evangelho:       Lc   12,  13-21    -    Tens  muitos bens. Descansa, come bebe, aproveita!...  Louco! Ainda 

esta  noite,                                                                             pedirão   de  volta   a  tua  vida ...   E  para  quem   ficará   

o  que   acumulaste?  
  

1. O   sistema   de   vida   das   aldeias   e   o   sistema   das   cidades .       Para   melhor   

entender         o   evangelho   é   importante   ter   presente    que,    de   acordo   com   

Lucas,    na   Palestina         do   tempo   de   Jesus   vigoram   DOIS    MODELOS    ECONÔMICOS    

contrastantes :     o   sistema          das   aldeias    e    o   sistema   das   cidades .  
  

1.1. Nas   aldeias   as   relações   são   de    partilha,   solidariedade,  troca   de   

produtos,                  mutirões,  etc.,    de   modo   que     dificilmente    alguém    

fica    excluído    de   uma                    "economia   de   sobrevivência".  
  

1.2. Quem,   - por   qualquer   motivo, -     acabasse   excluído    desse    sistema    

não   teria                  outra   saída   senão    ir   para   as   cidades,   tentar   

viver   de   bicos   ou   tornar-se                mendigo,   assaltante  ...  
  

1.3. O   SISTEMA   de   relações   econômicas   das   aldeias   contrastava   com   o   

das   ci-                  dades .             Desde   o   século   4º.  a. C. ,    a   dominação   

grega    privilegiava   a                   cidade     com   sua   burocracia    e    elite    

político-econômico    em   prejuízo   dos                   camponeses,   que  

deviam   sustentar   todo   esse   aparato   burocrático .  

  

1.4. A   cidade   se   tornou,   desse   modo,   lugar   em   que    poucos    tem   

acesso   ao                  topo   da   pirâmide   social,    gerando   consequentemente   

um   subproduto   social                  composto   de    desempregados,     

mendigos,    ladrões,    assaltantes,   etc. ...   
                               ( ...  A   parábola  de   Mt  20,1-16    mostra   que ,    no   fim   do   dia ,   a   praça   

da                                                cidade   ainda    continua   cheia   de   pessoas,   pois   "ninguém   nos   

contratou"  ) .  
  

1.5. Está,   dessa   forma,   estabelecido   o   contraste :   

- nas   aldeias ,    a   duras   penas,   mantém-se   um   sistema   de    

relações   eco-                        nômicas   baseado   na   troca   e   na   

partilha  (    isso   quase   sempre   impede   que                              os  endividados   

caiam   na   desgraça   e   virem   mendigos   ou   bandidos ) ,     
  

- ao   passo   que ,     nas   cidades   acontece   o   contrário :    aí   vale   

a   lei   do                          mais   forte ,    daquele   que   teve   melhores   

oportunidades,    gerando    con-                        sequentemente    a    

exclusão    e    marginalidade,    acompanhadas    de    suas                           

crias :   a   mendicância,   a   violência,   o   roubo ,   etc.  ...  
  

2. Os   amigos   do   dinheiro .    No   evangelho   de   Lucas   os   principais   mantenedores                                                          

desse   sistema   desigual   da   cidade   são   os   fariseus .      



  

2.1. Lc  16, 13-15 :   "ninguém   pode   servir   a   dois   senhores  ...    não   podeis   

servir                  a   DEUS   e   ao   DINHEIRO .      Os   fariseus,  - amigos   do   

dinheiro, -   ouviam   tudo                   isso   e   zombavam   dele .             Jesus   

lhes   disse :    vós   sois   os   que   querem                  passar   por   justos   

diante   dos   homens,    mas    Deus   conhece   os   corações".              2.2.   

Lucas   é   o   único   evangelista   a   chamá-los  de   "amigos   do   dinheiro" 

(16,14) ,                     apresentando-os   como    o   inimigo   número  1    de   Jesus 

.   POR   QUE ???     
  

3. POR   QUE ?   =   dois   tipos   de   sociedade .            Evidentemente    porque    estão   

em   jogo            duas    propostas   de   sociedade :     uma    fundada    na    partilha   

solidária,   vivida   entre           os   camponeses    e   assumida   por   Jesus    como   

caminho   que    conduz   ao   Reino,              e   a   outra    enraizada   no   acúmulo   

e   na   concentração,    cujos   defensores   princi-        pais   são   os   fariseus,   "os   

amigos   do   dinheiro".     
  

  

  

3.1. No   evangelho   de   Lucas,    essas    pessoas    jamais    se    relacionam    

com    os                   pobres,   camponeses,   mutilados,   doentes,    etc. .    

  

3.1.1. Conforme   Lc  14,12-14 :    "ao   dares   um   almoço   não   convides   

teus   amigos ,                               irmãos,    parentes,     nem   os   vizinhos   ricos 

;     para   que    não    te    convidem                               por   sua   vez   e   te   

retribuam   do   mesmo   modo .        Pelo   contrário,    quando                               deres   

uma   festa,  chama   pobres,   estropiados,  coxos,   cegos ;   feliz   serás,   en-                            

tão,   porque   eles   não   têm   com   que   retribuir".    
   

3.1.2. Conforme   Lc  16, 19-31 :   "havia   um   homem   rico  ...    e   um   

pobre,   Lázaro,                                 jazia   à   sua   porta" .      Como   diz   esta   

parábola   do   rico   esbanjador   e   do                              pobre   Lázaro,    já   

nesta   vida ,    há   entre   o   rico    e   o   pobre    um    abismo                               

intransponível .    
  

3.2. A   pessoa  do  evangelho   de   hoje   que   pede   para   Jesus   arbitrar   uma   

disputa                  pela   herança    certamente   pertence   ao   sistema   de   

relações   da   cidade,    fun-               dado   na    concentração .     A   herança    

soa    como   resultado   de   concentração                  de   bens .    E  Jesus   

não   se   pôs   do   lado   da   concentração,    mas    da    PARTILHA .  
  

4. Veremos :     a.   esperar   que   Jesus   faça   a   distribuição   dos   bens ?    -   vv. 

13-15  
                          b.   o   acúmulo   é   uma   loucura !   -   vv. 16-21  
  

               a.    esperar   que   Jesus   faça   a   distribuição  dos   bens ?    -   vv. 13-15  
  

5. Mestre ,   dize    ao   meu   irmão  ...       O   evangelho   de   hoje   inicia   com   um  

pedido :     



      "Mestre ,    dize    ao    meu    irmão    que    reparta    a    herança    comigo"  (v.13).         

Lucas          não   identifica   a   pessoa   que   fez   o   pedido .  É   sinal   de   que   muita   

gente   está         sentindo   a   necessidade   de   que   lhe   seja   feita   justiça .  
  

       CONTUDO ,   a   resposta   de   Jesus   parece   desencorajar   qualquer   clamor :  

"Homem ,                            quem   me   encarregou   de   julgar  ou   de   dividir  os  bens  

entre  vocês?"       

                        (v.14).     É   evidente   que   a   resposta   deve   ser :   "NINGUÉM !"    

                        A   partir   disso,   muita   gente   tira   conclusões   apressadas :  "Está   

vendo?                             Jesus   não   se   importou   com   o   clamor   pela   justiça.  

Os  que  associam                             evangelho   e   justiça   social   são   traidores   da   

mensagem   de   Jesus".  
  

6. Abundância   de   bens   consegue   dar   sentido   à   vida ?        De   fato,   se   Jesus   

não   ti-       vesse   acrescentado   mais   nada,    poderíamos   dormir   tranquilos    

diante   das   injus-       tiças   que   assolam   nossa   sociedade .      

  

6.1. CONTUDO,  ele   acrescentou   uma   advertência   e   contou   uma   parábola   

inquieta-                                  ra .      Elas   são   como   uma   fisga   que   

pega   a   todos   despreveni-                                      dos :    "Atenção !    

Tenham    cuidado    com    todo    tipo    de    ganância,                                     porque   

mesmo   que   alguém   tenha   muitas   coisas,   o   sentido   da   vida                                        

do   homem   não   consiste   na   abundância   de  bens"  (v.14) .  

  

6.2. Com   essa   advertência,   Jesus   põe   a   nu   o   que   estava   escondido .   

Por   trás                                      da    NÃO - PARTILHA     esconde-se   a   ganância   

do   acúmulo    e   a   conse-                                           quente   perda   do   sentido   

da   vida   que   ele   gera,   tanto   para   quem                                       acumula,   

quanto   para   os   que   são   despojados .  
  

               b.    o   acúmulo   é   uma   loucura!     -     vv. 16-21  
  

7. Acumular    é    uma   loucura !        A   parábola   é   um  alerta .      Acumular    é    

loucura .    

      Não   garante   a   vida   de   ninguém .        De   fato,   a   parábola   afirma   que   o   

homem  
  

  

    

      já   era   rico   antes   de   obter   uma   grande   colheita  (v.16) .    E   pelo   fato   de   

a   co-          lheita   ser   grande,   temos   a   impressão   de   que   era   dono   de   

grandes   proprieda-       des,   possuidor   de   celeiros   onde   acumulava   o   produto   

do   campo .  
  

7.1. Ele    não   pensa    naqueles   que   trabalharam   em   suas   terras    a   fim   

de   que                      a   colheita   fosse   abundante .     

7.2. O   que   planeja   é   derrubar   os   celeiros   antigos    a   fim   de   construir   

outros                  maiores    para   lá   armazenar   o   trigo   todo,    junto   

com   os   seus   bens   (v.18) .                   Mais   uma   vez   não   pensa   



naqueles    que   irão   trabalhar    para    derrubar   os                  velhos   

armazéns   e   construir   os   novos .    

7.3. Ele   só   pensa   em   acumular   para   ter   vida  :    "Então   poderei   dizer   

a   mim                  mesmo :    "Meu   caro,   você   tem   um   bom   estoque,   

uma   reserva   para   mui-                tos   anos ;   descanse,   coma,   beba,   

alegre-se !" (v.19) .  
  

8. Riqueza   em   bases   falsas   e   podres .         O   homem    da    parábola    é    louco,    

pois          sua   riqueza   foi   construída   sobre   colunas   falsas .     
  

8.1. Por   um   lado,    DESPOJOU   OS   OUTROS :    produziu,   derrubou,   construiu   e   

acumu-               lou   com   o   suor   dos   trabalhadores ;    quer    descansar,   

comer,   beber   e   ale-                  grar-se   por   longos   anos   às   custas   

do   trabalho,   fome,   sede   e   tristeza   dos                            outros .  

8.2. Por   outro   lado,    esse   homem   é   louco,   pois    PRETENDE    SE    TORNAR    

ABSOLUTO  ,                  pensando   ter   garantido   a   vida .      Mas   a   vida   é   

dom   de   Deus !       E   Deus                  não   se   deixa   comprar :  "Louco!   

Nesta  mesma   noite   você   vai   ter   que   de-                  volver  a  sua  

vida.   E  as  coisas   que   você    acumulou,  para  quem  vão  ficar ?"    
              (v. 20) .  
  

9. Deus   quer   a   vida   para   todos .    O   bem-estar   de   alguns,   -  conseguido   às   

custas   da         injustiça    e    da    exploração   dos   outros,   -   não   é   dom   de   Deus    

e    nem   pode   ser         chamado   de   vida,   pois   esta   vem   de   Deus   e   se   

destina   a   todos .    A    vida    é            para    ser    partilhada .  
  

10. O   QUE   FAZER ?      Esta   era   a   pergunta    a   que   o   homem   rico   respondeu    

segundo           os   critérios   da   ganância .       É   a   mesma   pergunta   que   a   

parábola   faz   a   cada           um   de   nós :   "O   QUE   FAZER ?"         Um   pouco   

adiante   Jesus   dirá :   "Busquem   o         Reino   de   Deus,    e   ele   dará   a   vocês   

essas   coisas   em   acrescimo"  (v.31) ,    pois             o   Reino   de   Deus   é   a   VIDA   

que   se   manifesta   na   PARTILHA   de   tudo   o   que   temos              e   de   tudo   o   que   

somos .  
 1ª.  Leitura:      Ecl   1, 2 ;  2, 21 – 23          -       Vaidade  das  vaidade!.   Tudo   é   

vaidade !  
  

11. Uma   visão   crítica ,   lúcida   e   realista   da   VIDA .           Para    que    riqueza    e    

saber ?                Esta   é   a   pergunta   do   Eclesiastes ( Coélet ),   de  autoria  de  um  

filósofo  judeu   ver-             sado   também   no   pensamento   do   mundo   grego .       

O   aparente   pessimismo   do           livro   pode   desconcertar   o   leitor .     
  

11.1. Na   verdade,   porém,   trata-se   de   um   livro   profundamente   crítico,   

lúcido   e                     realista   sobre   a   condição   do   povo   na   Palestina,   
por   volta   do   século  III  a.C..       

  

11.2. A   Palestina   era   então   colônia   do   Império  Grego  dos   Ptolomeus,   

ao   qual                       devia   pagar   pesados   tributos,   que   eram   

arrecadados   pela   família  dos  To-                     bíadas,    que    controlava   



o   comércio,   a   economia   e   a   política   interna    e                    externa 

(250  a.C.), e   que   não   deixava   esperanças   de   futuro   melhor   para   o  povo.   
     

11.3. Num   mundo   sem   horizontes,   ele   fez   um   balanço   sobre   a   condição   

hu-  

  

  

                 mana,    buscando   apaixonadamente   uma   perspectiva   de   realização.     ( 
Bíblia   
                     Sagrada,   Paulus,   edição  Pastoral ) .  
  

12. Uma   vida   insuportável .     A   ganância   e   opressão   do   Império  Grego,    

reforçadas             pela   exploração   da   família   dos  Tobíadas,   tornaram   a   

vida   do   povo   insupor-          ável .          Isso   levou   o   autor   do   Eclesiastes   

a   afirmar :   "Ilusão    das    ilusões !             Tudo   é   ilusão!"  (1,2) .    A   palavra   

"ilusão"   -  traduzida   em   algumas   Bíblias   por             "vaidade"   ou   "absurdo"  

-   não   diz   tudo   o   que   o   termo  "hebel"   significa   em             hebraico .  
  

12.1. Podemos   pensar   numa   bolha   de   ar   no   fundo   do   tanque :  quanto   

tempo                     ficará   aí   sob   o   peso   da   água ?     E,   se   sobe,   o   

que   acontece ?  

12.2. Podemos   pensar   numa   bolha   de   sabão :   quanto   dura ?    Para   que   

serve?  
  

12.3. Assim   é   a   vida   do   povo     quando     é   explorado   na   sua   força    de   

trabalho .                     O   povo   trabalha   muito,    e   "nem   mesmo   de   

noite   repousa   seu   coração"    

                  (2,23) .            Quando   alguém   gasta   suas   energias   e   criatividade    

trabalhando                       (v.21a) ,    mas   não   usufrui   do   trabalho,   pois   "vê-se   

obrigado   a   deixar   tu-                   do   em   herança    para    outro    que   em   nada   

colaborou"   (v.21b) ,     então   a                        vida   se   torna   "ilusão   e   grande   

desgraça" (v.21c) .             Se   as   pessoas   tra-                    balham   criativamente,   é   

para   os   grandes   que   gastam   seus   talentos ;    se                       trabalham    

mecanicamente,   acabam   se   transformando   em   robôs    e    peças                       de   

uma   engrenagem   que   os   devora .    COMO    SAIR    DISSO ?  
  

13. COMO   SAIR   DISSO  ?     A   resposta   do   Eclesiastes   não   está    no   nosso   texto   

de           hoje.    Mas   a   grande   mensagem   que   ele   deixa   é   esta :   a   

felicidade   é   poder         usufruir   plenamente   dos   frutos   do   trabalho,    pois    

esse    é   o   dom    que   Deus         dá   para   todos .  
  

14. E   Deus ?     Estaria    ausente ?           Os   versículos   de   hoje   não   falam   de   

Deus .         

        Aliás,   o   livro   fala   pouco   de   Deus .       Por   quê ?     Estaria   ausente ?       

Não !                     Ele   está   presente   nos   anseios   do   povo    que   luta   por   emprego,    

salários   dig-          nos,    moradia,    saúde,    lazer,  etc. ,   "porque   compreendi    que    

é    dom   de   Deus            que   o   homem   possa   comer   e   beber,   desfrutando   do   

produto   de   todo   o  seu            trabalho" (3,13) .  
  



  

2ª.  Leitura:      Cl    3, 1-5 . 9 -11          -      Aspirai  às  coisas  celestes  pois  vos  revestistes  do  homem  

novo !  
  

15. Seres   intermediários   e   supremacia   de   Cristo .       Paulo   escreveu   aos   cristãos   

de           Colossas    provavelmente   quando   estava   preso   em   Éfeso  (entre  os  

anos  de  55  e  57)             para   corrigir   algumas   teorias    que    admitiam    uma    

série    de    seres    celestes,            intermediários   entre   Deus   e   as   pessoas .        

Esses   seres   celestes   comandariam         o   ritmo   do   universo.      Com   isso   

comprometia-se   de   modo   irremediável   a    supre-          macia   de   Cristo .     ( -  Para   

mais   detalhes   ver   no  15º.  domingo  comum  - ).  
  

16. A   carta   aos   Colossenses   tem   duas   partes .      

  

16.1. A   primeira,   além   do   endereço,   saudação,   ação   de   graças   e   súplica  

(1,1-4)                     apresenta   à   comunidade    Jesus    Cristo    como    

fundamento    da    fé     que   ela                     professa .      É   nela   que   

Paulo   ajuda   a   comunidade   a   enxergar   melhor   a                    razão   

da   sua   fé  (1,15-2,23) .  
  

16.2. A   segunda   parte   se   caracteriza   pela   exortação,   mostrando    as    

consequên-                    cias    da    fé    na    vida    da    comunidade .       Paulo   

encoraja   a   comunidade   a                     ser   coerente   com   o   nome   que   

traz  (3,1-4,1) ,    acrescentando    notícias    pes-                   soais   e  saudações  

(4,2-18) .  

  

17. Viver   e   participar   da   vida   do   Cristo .         O   cristão,   -  pelo   batismo, -    participa    

da             vida   de   Cristo   morto   e   ressuscitado  (2,12) .    Cristo   ressuscitado   está   

à   direita  de             Deus ,   ou   seja ,    é    Senhor    universal .    O  cristão   já   

participa   dessa   vida   nova            de   Cristo,    mas   ainda   não   plenamente,   

porque   está   neste   mundo .      A   tarefa            do   cristão   é   pensar   e   

procurar   as   coisas   do   alto .  
  

17.1. Não   se   trata   de   fugir    das    responsabilidades    da    vida .     Pelo   

contrário,                   Paulo   mostra   que   é   hora   de   discernir    entre   o   

que   está    e   o   que   não                     está   de   acordo   com   o   projeto   

de   Deus .  

17.2. O   cristão   empenhou-se   com   esse   projeto   mediante   o   batismo .          

Paulo                     contrapõe   as   coisas   do   alto    às    coisas   da   terra    

para   alertar   o   cristão                    não   avisado   do   perigo   que    pode    

correr ,    levando    uma    vida    ambígua                     que   não   manifeste   

o   Cristo   ressuscitado .  
  

18. O   cristão   já   participa   da   vida   de   Cristo ,      mas   o   que   ele   deve   fazer   

não   é          plenamente   claro   e   exige   discernimento   constante,   até   que   

Cristo,   - pela   prática          dos  cristãos, -   se   manifeste   definitivamente,   levando   as   

pessoas   à  plena   comunhão           com   Ele .  
  



19. Pensar   as   coisas   do   alto    é ,   portanto,    o   novo   modo   de   ser    e    de    agir    

que           impulsiona,   -  a   partir   do   batismo,  -    a   vida   de   quem    se   

comprometeu    com    o           projeto  de   Deus.        Isso   se   dá   dentro   de   uma   

sociedade   marcada   pela   imo-         ralidade,    indecência,    paixão,    maus   

desejos,    mentira   e   cobiça .      Em   síntese,         uma   sociedade   cheia   de   

ídolos  (vv.5.9) .  
                       Aquele    que    aderiu    ao    projeto    de    Deus    é    portador    do    novo ,    

isto   é ,                             com   seu    modo    de    ser    e    de    agir   provoca   a   

implantação   de   uma                            sociedade   nova,    onde   as   relações    são    de   

fraternidade    e   de   justiça :                     
                     "não   há   mais    grego   ou   judeu,     circuncidado    ou    não-circuncidado,     

inculto,                            selvagem,   escravo   ou   livre .    Mas   Cristo   é   tudo   e   está   em   

todos"  (v.11).  
  
R e f l e t i n d o   . . .  
  

1. A   vida   é   um   dom   gratuito   do   Senhor .    Somos   todos   marcados   por   um   

dos         pilares   deste   mundo   globalizado,   a   avareza .        Somos   consumidos   

pela   mes-       quinharia   e   a   sovinice .    O   evangelho   nos   revela    que    a   
VIDA    não    é    uma           propriedade   e   nem   nos   pertence .     Ela   é   um   dom   

gratuito   do   Senhor .           
                    Devemos   honrá-la    não   pelo   acúmulo   de   riquezas,   mas   pelos   

gestos                        gratuitos    de    partilha    fraterna :    "não   acumuleis   riquezas   na   

terra ,    onde                          roem  a   traça   e   o   caruncho,   onde   os   ladrões   arrombam   

e   roubam  (Mt 6,19).  
  

2. Nosso   Deus   é   o   Deus   que   dá   a   vida   para   todos .         Todavia,   num   

sistema       social   como   o   nosso,   aquilo   que   costumamos   chamar   de   

VIDA   está   concen-       trado   nas   mãos   de   poucos .     A    ganância    

impossibilita    a    vida    para    todos .            A   ganância   vai   apertando   a   

garganta   do   povo,    tornando   sua   vida    insupor-       tável.         A   vida   do   

povo   tornou-se   insuportável    por   causa   da   ganância   de             alguns .      
  

3. Eucaristia   é   VIDA   para   todos .    Na   Eucaristia   Jesus   nos   diz :  "Tomai   e   

comei,          tomai   e   bebei   todos".   O  Corpo   e   Sangue   de   Cristo   que   

partilhamos   querem           nos   conduzir   a   uma   realidade    onde   todos    tenham   

acesso   aos   bens   da   vida .                              Enquanto   celebramos   nossa   

fé,    celebramos   também   os   esforços    de                         todos   os   que   

trabalham   e   esperam   por   uma   sociedade   igualitária   e                         fraterna,   

sinal   da   comunhão   plena   entre   Deus   e   suas   criaturas .      
  

  

  

  

4. Para   que   riqueza   e   saber ?         O   AT   geralmente    demonstra   apreço   e   

gratidão        pela   vida .       Prova    disso   é   a   primeira   página   da   Bíblia,   o   

hino   da   criação        (Gn 1) .     O   Eclesiastes,   porém,   parece   demonstrar   certo   

ceticismo .        Ataca    o          leitor   com   perguntas   inoportunas :   Que   é   o   

homem ?    Por   que   existe ?    Aonde        vai ?      Para   que    servem    a    riqueza    

e   o   saber,    dificilmente   alcançados   e   tão           facilmente   perdidos   na   hora   

da   morte ?              É   como   um   vento   que   passa,          "vaidade".     E   o   



que   sobra ?       Estas   perguntas   nos   preparam   para   valorizar              o   

"tesouro   junto   a   Deus"   de   que   fala   o   evangelho .  
  

5. Ser   rico   aos   olhos   de   Deus !      
          Lucas   12,13-34    traz    sentenças    de    Jesus    sobre    pobreza-riqueza .     

- A   vida   da   gente   não   depende   de   seu   poder   aquisitivo (12,15) .      
- A   palavra   de   Jesus   é   Boa-Nova   para   quem   não   depende   de   

sua   rique-            za :   o   pobre   (cf. Mt  5,3; Lc  6,20)  .      
- Onde   está   o   tesouro   de   alguém,   aí   está   o   seu   coração  (Lc 12,34) 

.     
- Herança,    sucesso,   safra  ...   não   livram   o   homem   do   perigo   maior,    

o   de               endurecer-se,    de    romper    a   comunhão    com    os    

irmãos    e    com    Deus .               Quem   liga   para   esses  "tesouros"  é   

um   bobo  (12,20) .    Assim   é   quem   adora                a   sociedade   de   

consumo .      
- Embora   talvez   frequente   a   Igreja,    no   fundo   não    se   importa    com    

Deus               (Sl14,1) .       Possuído    por    suas    posses,    o    homem    já    

não    percebe    o    que                 Deus   quer   lhe   mostrar .       O   contrário 

:   a   doação,   a   comunhão   e   tudo   o                que   daí   procede   nos   

garante   um   tesouro   junto   a   Deus .  
  

6. Nada   melhor   que   crise   financeira   para   recordar-nos  a   precariedade .   Basta   

uma         boa   crise   financeira    para    a    gente   se   lembrar    da    precariedade   

dos   tesouros         deste   mundo  ...     mas    nem   todos   aprendem   a   lição  

...             A   cena   que   o          evangelho   conta   é   bem   típica :   uma   briga   

de   irmãos    por   causa   da   heran-        ça .     Querem   que   Jesus   resolva   

a   questão  (- como   os   cristãos   de   família   tradicio-             nal   que   chamam   o   padre   

para   resolver   problemas   de   família -) .    Jesus,   porém,   não   se              interessa :   

sua   missão   é   outra .  
  

7. Para   Jesus   importa   a   conversão   para   os   valores   do   Reino .      Que   

adiantaria            para   o   Reino   de   Deus,    impor   a   esses   dois   irmãos    uma   

solução   que   pro-         vavelmente,   não   os   reconciliaria ?      
        Para   Jesus   interessa     que   a   pessoa   se   converta    para   os   valores   do   

Reino .                Narra,   pois     a   parábola   do    rico   insensato,   que    depois   de   

uma   boa   safra             achou   que   poderia   descansar   para   o   resto   da   vida   

e   viver   do   que   reco-         lhera .       (  ...   Coitado !   Na  mesma   noite   Deus   viria   

reclamar   sua   vida ! ) .     
  

8. Onde   colocar   a   esperança   da   vida ?        Jesus    não   critica    o   desejo   de   

viver         decentemente ;     antes,   denuncia   a   mania   de   colocar   a   esperança   

nas   riquezas        desta   vida,   perdendo   a   oportunidade   de   reunir   tesouros  

(=  o  que  se  deposita  para          guardar )   junto   a   Deus .        As   riquezas   não   são   

um   mal   em   si,   mas   desviam            nossa   atenção   da   verdadeira   riqueza,    
a   amizade   de   Deus,    que    alcançamos       pela   dedicação   a   seus   filhos 

.  ( A   parábola   de   hoje   é   bem   complementada   por   aquela            do   avaro   e   Lázaro   –   

Lc  16, 19-31 ) .  

  

9. O   vazio   das   riquezas   materiais .      É   difícil   aceitar   o   questionamento   do   

Ecle-       siastes,    sobretudo   quando   os   negócios   vão   bem.      Ao   insistir   

no  vazio   das           riquezas   materiais   (-  não   só   as   riquezas    financeiras,   mas   

também   o  poder   e  o  saber  -)  ,            remete-nos   os   capítulos   iniciais   de   



Eclesiastes   a   uma    cética    referência   aos             bens   deste   mundo .       

Geralmente ,   o   judaísmo   apreciava   bastante   a   riqueza,          vendo  nela   

uma   recompensa   de   Deus   (-  a  assim  chamada   "teologia   da   retribuição"-) .  
  

10. Teologia   da   retribuição   x   Jó .       Porém,   uma   obra   mais   ou   menos    

contem-         porânea   do   Eclesiastes,   O   LIVRO   DE   JÓ,    põe   em   xeque    a   

ideia   de   que   a   ri-               queza   e   a   honra   sejam   recompensas   por   uma   

vida   justa :    Jó   era   um   justo            e   recebeu   o   contrário   da   riqueza   e   

do   poder .    
    

  

  

10.1. Com   base   nisso,  o   livro  de   Jó   nos   abre   ao   MISTÉRIO   DE   DEUS   

que  nos                   transcende  (Jó 38,1-42,6) .    
    

10.2. Eclesiastes,   por  sua  vez,    expõe   lucidamente   a   precariedade   das   
riquezas                    financeiras   e   culturais .       Mas   não   conhece   a   visão   
de   Jó,   nem   pro-                     põe   alternativa   ao   tradicional   pensamento   
judaico   nem   vê   outra  riqueza                  que   mereça   nosso   empenho.                 
Apenas   apregoa   uma   fruição   pru-                    dente    e   um   comportamento   
sem   problemas     e   sem   perspectiva   maior       

                 ( Ecl 3,12-13 :  "compreendi  que  não  há  felicidade  para  o  homem,  a   não  ser   

a   de                                               alegrar-se  e  fazer  o  bem  durante  sua  vida.   E,  que   o  

homem  coma                                                e  beba,  desfrutando  do   produto  do  seu  trabalho,  

é   dom  de  Deus").                     O   Novo  Testamento   é   que   propõe   a   "riqueza   

junto   a   Deus" :    o   amor                       e   caridade   para   com   nossos   irmãos .  
  

11. Rever   os   critérios   de   nossa   vida .        Para   levar   a   sério   a   admoestação   

do           evangelho   é   preciso   rever   os   critérios   de   nossa   vida .      Precisamos   

acreditar           que   nossa   vida   é   diferente   daquilo   que   o   materialismo   

propõe .      A   2ª. lei-         tura   nos   fornece   uma   base   sólida   para   tal   fé 

.            "Co-ressuscitados"   com             Cristo,    devemos   procurar   as   coisas   

do   alto :     o   que   é   valor   definitivo,   junto          a   Deus .   E   isso   não   está   

longe   de   nós .     
  

12. Nossa   verdadeira   vida   é   CRISTO ,   que   está   "escondido"  junto   a   Deus,   na   

gló-             ria   que   se   há   de   manifestar   no   dia   sem   fim .   
      

12.1. Se   essa   é   nossa   vida   verdadeira,   embora   escondida,   ela   determina   

nosso                    agir   desde   já.   Em   vez   de   buscar   interesses   próprios  
(Cl  3,5.7  faz  o  elenco                      destes ),   devemos   buscar   o   que   é   de   Deus  
( 3,12-17,   continuação   da   leitura ) .        

  

12.2. Nossa   vida   já   é   dirigida   por   critérios   diferentes,   embora  sua  

figura   de-                    finitiva   ainda   não   seja   visível .      Por   isso,   o   

cristão   é   incompreensível                  para   o   mundo.     Ele   mesmo,   porém,   

deve   compreender   e   sondar   a   pre-                      cariedade   dos  "tesouros"  

deste   mundo .    Por   ser   assim  "diferente",  ele  se-                  rá   rejeitado.     

Por   isso,   precisa   de   uma   fé   sólida   na   autêntica   vida   -  a                       do  

Cristo  Ressuscitado  e  de  todos  os  verdadeiros  batizados (Cl 3,11).  
  

13. Oração  do  dia.   A  oração  do  dia   parece  programática   para  a  liturgia  de  

hoje:  a                                            inesgotável   bondade   de   Deus   nos   renova   



a   criação.     Somos           renovados   por   Deus ;    que    ele    nos    conserve    

renovados .      Estamos   vivendo            uma   vida   nova   e   definitiva.    Que  

não  voltemos  àquilo  que  é  de  menor  valor.  
  

14. A   criação   e   a   vida   verdadeira.  ...    Será   que   isso  (o  que  é  de  menor  valor)   

signi-         fica   desprezo   do   mundo ?     Não,  nem   teríamos   o   direito   de   

desprezar   o   que             Deus   criou.       É  apenas  uma   questão   de   realismo 

:   saber   onde   está   a   vida            verdadeira,   o   sentido   último   de   nosso   

existir,   e   relativizar   o   resto   em   fun-          ção   dessa   vida   verdadeira .   
        A   vida   verdadeira   é   a   do   Filho   de   Deus .      Nós   a   partilhamos,   se   nos   

de-            dicamos   à   vontade   do   Pai,   em   tudo.     E  esta  vontade   é   o   amor  

para  com            nossos   irmãos.    O  amor   que   nos   engaja   muito   mais   neste   

mundo,   do   que            a   busca   de   riquezas   e   saber   ilustrado .  
  

15. Para   que   trabalhar  tanto !          A   Palavra    de   Deus   hoje   nos   ensina   a   

vaidade            da   riqueza .      Para   que   tanto   trabalhar,   se   nada   podemos   
levar   e   devemos         deixar   o   fruto   de   nosso   trabalho   para   outros ?      
Os   pais   arrecadam  ...    os               filhos   aproveitam  ...    e   os   netos   põem   
tudo   a   perder  ...         No   evangelho ,             Jesus   ilustra   bem   essa   
realidade    com   a   parábola   do   homem    que   chegou           a   assegurar   a   
sua   vida   material,   mas  ...   na   mesma   noite   iria   morrer !  

  

16. Esse   ensinamento   de   Jesus   é   indigesto .          Quem   é   materialista,   no   

fundo,             só   quer   conhecer   os   prazeres   deste   mundo .          Para   este   

o   ensinamento    
  

  

  

   

        de   Jesus   é   indigesto,    mas   nem   por   isso   deixa   de   ser   verdadeiro .      
Não               levamos   nada   daqui !        As   riquezas   materiais   não   tem   valor   

duradouro,   nem             podem   ser   o   fim   último   ao   qual   o   ser   humano   se   

dedica .  
  

17. A   precariedade   se   nos   impõe,    queiramos   ou   não !    
  

17.1. Talvez    o   consumismo   de   hoje   tenha   isto   de   bom :      lembra-

nos    essa                      precariedade .          O   produto   que   compramos   hoje   
amanhã   já   sairá   de                      moda,    e    depois   de   amanhã     nem   
haverá   mais    peças   de   reposição                        para   consertá-lo !          
Nossa   nova   TV   estará   fora   de   moda    antes   de                      terminarmos   
de   pagar   as   prestações  ...    

        

17.2. Por   outro   lado,    esse   consumismo   é   grosseira   injustiça,   pois   

gastamos                     em   uma   só   geração    os   recursos   das   gerações   

futuras .      Se   as   coi-                     sas   valem   tão   pouco,    melhor   seria   não   

as   comprar,    e   voltar   a   uma                     vida   mais   simples   e   mais   

desprendida ?  ...             Poderia    até    sobrevir                      uma   recessão   

econômica ,    mas    também    haveria    menos    necessidade                     de   

dinheiro   para   ser   gasto .    ...            Talvez   o   Papa   Francisco   seja   uma                        

mensagem  do  céu   a   nos   ensinar   isso   a   nós   e   a   todo   o   mundo !  
  



18. Na  vida  um  beco  sem  saída !    A  caça  à  riqueza  material   é  um  beco  sem  

saída .  
      

18.1. A   razão   por  que   se   insiste   em   produzir   sempre   mais    é    que   

os    do-                 nos   do   mundo   lucram   com   a   produção ,    sobretudo   

das   coisas   supér-                 fluas   que   enchem   as   prateleiras   das   lojas 

.         Para    vender    esses    su-                   pérfluos    criam   nas   pessoas    a   

necessidade   de   possuí-las,     mediante    a                     publicidade   na   rua,   

no   jornal   e   na  TV .    
      

18.2. Quando   então    as   pessoas   não   conseguem   adquirir   todas   essas   

coisas                    ficam   irrequietas ;      quando   conseguem,    ficam    enjoadas 

;     e    nos   dois                       casos   aparece   mais   uma   necessidade :    a    

psicoterapia  ...     
  

19. A  "sabedoria   do   lucro"   é   injusta   e   assassina :   leva   as   pessoas    a   

desconsi-         derar   os   fracos .         Um   presidente   deste   país   disse   que    

"quem   não   pode          competir   não   deve   consumir" ...        O   sistema   do   

lucro   e   do   desejo   sempre           mais   acirrado   precisa   manter   as   

desigualdades,    pois    parte    do    pressuposto                 que   todos   querem   

superar   a   todos.        Tal   sistema   é   "intrinsecamente   peca-        minoso",   

disseram   Paulo  VI   e   João  Paulo  II .  
  

20. Ser   rico ,   não   para   si ,   mas   para   Deus ...        Não   amontoar   riquezas   que   

na           hora   do   juízo   serão   as   testemunhas    de    nossa    avareza ,    

injustiça    e    ex-            ploração   (cf. Tg 5,1-6) ,   mas   riquezas   que   constituam   

a   alegria   de   Deus !  
  

21. Construtores   de   uma   nova   sociedade .             Não   adianta   muito   discutir   

se   a            produção   tem   que   ser   capitalista   ou   socialista,   enquanto   não   

se   tem   claro          que   o   ser   humano   não   existe   para   a   produção,    e   

sim   a   produção    para            o   ser   humano .         E   este,   -   se  for  sábio,  

-    tentará   precisar   dela   o   menos            possível .   Usá-la-á   para   fazer   amigos    

que   o  "recebam   nas   moradas   eternas"  (Lc 16,9).  
  

22. TER   MAIS   ou   SER   MAIS !    Para   o   Senhor,   o   que   importa   não   é   a   

quantidade                                                     do  TER,   mas   a   qualidade   do   SER 

.   
22.1. Para   o   espírito   do   evangelho ,    aquele   que   acumulou   riquezas,   

perdeu                     a   vida .     
  

22.2. Para   o   espírito   do   capital ,    quem   não   produz    para   acumular   

riquezas                    deve   ter   como   castigo   a   morte .           
                 Somos   viciados   nos   bens   deste   mundo ,   nos   drogamos   todos   os   
dias                       com   mentiras   e   falsidades   e   nos  dopamos  com  todos  os  
fetiches,   misti-                                     ficações   e   banalidades   que   possam   
trazer   sucesso,   dinheiro   e   poder .  
  

  

  

23. Dinheiro  –  avareza  –  sovinice .     Os   Padres   da   Igreja   diziam   que   o   dinheiro   

é             o   esterco   do   diabo .         Ele   aduba   a   exclusão    e    o   preconceito 



;     vicia   as              relações   humanas   pelo   interesse   e   escraviza   as   

pessoas   pela   avareza   e  a         sovinice .           O  salmista   nos   previne :   

"não   temas   se   alguém   se   enriquece         e   aumenta   o   fausto   de   sua   

casa,    pois    ao   morrer   não   levará   nada,    seu            fausto   não   descerá   

com   ele"  (Sl 49) .         E   acrescentamos   com   o   ditado   po-            pular :   

"caixão   de   defunto   não   tem   gaveta !"  
  

24. Bem-estar   de   uns    x   mal-estar   de   outros !     "Louco,  insensato !    Nesta   

mesma            noite   ser-lhe-á   pedida   a   vida,   e   o   que   você   acumulou   

para   quem  ficará ?"              Deus   quer   vida   para   todos  -  igualmente , -   não   

há   preferidos   à   custa   de   recu-         sados .                        O   bem-estar   de   

alguns ,   -  conseguido   à   base   de   injustiça   e              exploração   dos   desvalidos  

-    não   é   dom   de   Deus ,    e   nem   pode   ser   chamado           de   vida,   pois   
a   vida   vem   de   Deus   e   se   destina   a   todos .     Vida   só   é   vida,        se   

partilhada .  
  

25. E   O   QUE   FAZER ?      Fica   para   cada   um   de   nós   a   mesma   pergunta   da   

pará-            bola .    E  a   resposta   é   clara :   busquem   primeiro   o   Reino   de   

Deus   e   tudo   o              mais   lhes   será   dado   em   acréscimo !          

                                         Isso   porque   O    REINO    DE    DEUS     é    a    VIDA    que    se    

manifesta                                                              NA   PARTILHA   de   tudo   o   que   temos   e   

de   tudo   o   que   somos !  
  

        O   objetivo   de   nossa   vida :    é   estarmos   com    Deus   aqui   e   na   eternidade 

,             sermos   de   Deus   aqui   e   na   eternidade .     Por  isso,   o   Reino   de   

Deus   será            sempre   infinitamente   mais   importante   que   o   reino   da   

mamona   ...       só    que               esta   decisão   depende   somente   de   nós !  
  

26. Há   no   seu   coração   ESPAÇO    para   os   valores   do   evangelho ?     
         Quem  está  cheio  de  preocupações  "demasiadas"   com   lucro,   dinheiro,   posses,   

bens  ...     
         Quem  se  identificou  com  uma  sociedade  que  diz  que   viver   é  consumir  sempre  

mais ....   
         Quem  só  tem  olhos   para   si,   para  aumentar  seus  bens,  para  ter  sempre  mais  

prazer ...                  Quem  pensa  que  viver  é  desfrutar,   é  gozar  o  mais  que  puder  ...    
   
          ESTE    certamente   não  tem   espaço   para   Deus   nem   para   os   valores  

evangélicos.       
         Possuído  (= escravo)    por   suas   posses  (Tg 4,13ss) ,   por   sua   riqueza  ( que  a  traça  

corrói ),                      este  homem   não   tem   lugar   para  Deus  (= não  precisa  de  Deus),   basta-

se  a  si  mesmo.  
  

27. Um   mundo   de   todos   e   para   todos .    POR   QUE ?   Porque  nos  foi  dado  por  

Deus.   
        Deus   deu   o   mundo   para   todos,   por   isso   se   chama   paraíso .       
Ninguém   é            Dono,   -  tudo   é   de   todos .      Não   há   divisão,   pois   não   há   
divisas,   barreiras,            cercas,   muros  ...    não   há   divisão   material  ( de   coisas)    

porque   não   há   divisão            do   coração .           Da   divisão   do   coração   
nasce   a   divisão   das   terras   e   daí         a   ganância   e   a   infelicidade .            
Riqueza   bem   distribuída   é   a   do   Paraíso            terrestre :     ninguém   possuía  
nada,    tudo   era   de   todos,    e    tudo   para   todos             em   abundância  ...    
nada   é   meu,   tudo   é   nosso !            Não   preciso   guardar,              não   preciso   
acumular   porque   sempre   haverá   em   abundância   para   todos .  

  



  

28. E   tudo   passa   ...    e   nós   também   passamos !             Podemos   finalizar   com   

as           palavras    iniciais    do    Eclesiastes :     "Vaidade   das   vaidades,   tudo   

é   vaidade ! "          "Ilusão   das   ilusões !   Tudo   é   ilusão !"     "Que   proveito   

tira   o   homem   de   todo           o   trabalho   com   que   se   afadiga   debaixo   

do   sol ?     Uma   geração   vai,   outra            geração   vem   e   a   terra   

permanece   sempre."       Nós   também   ( eu,  você,  eles )           vamos   e   de   

que   adiantou   tanto   azáfama,   tanta   preocupação,   tanto   desgas-          te,   

tanta   angústia,   tanta   correria ...  
                                                     . . .     Só    se    for    pelo    Cristo   e   pelo    Reino    de    

Deus !                      
  
           Buscai  primeiro  o  Reino  de  Deus   e  a  sua  justiça   e   tudo  o  mais  lhe  será  dado  por  

acréscimo !            Onde  coloco   o  meu  tesouro,   aí   está   também   o   meu   coração !     Para   mim   

viver   é   Cristo !  
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