
REENCANTAR-SE PELA VIDA RELIGIOSA - 6 

Pe. Paulo Roberto Gomes 

 
 

REFAZER O CAMINHO DO REENCANTAMENTO 
Lc 24,13-35 

 

O texto proposto para este momento de oração é Lc 24,13-35. Trata-se 
de uma composição teológica que quer nos ajudar a refazer o caminho de Emaús 
e não de uma reportagem, descrição ou narração com o intuito de satisfazer 
nossa curiosidade a respeito das manifestações do Ressuscitado. Gostaria de 
chamar a atenção sobre vários elementos: 

 

1. A Comunidade inacabada e a caminhada imperfeita 

 

Nós encontramos dois personagens que caminham 60 estádios ou 11 
quilômetros. O número dois e o número 11 denotam imperfeição. Na Bíblia 3, 7 e 
12 são os números da totalidade, plenitude e perfeição. A narrativa aponta para a 
comunidade imperfeita, quebrada e inacabada na sua caminhada também 
imperfeita. Falta a unidade para se atingir a plenitude ou o Shalom (paz) como 
comunhão com Deus e com os irmãos. O relato nos faz ver que nossa caminhada 
será sempre imperfeita e nossas comunidades, inacabadas. Faltará sempre o 
terceiro elemento para levá-la a plenitude.  

A marcha é lenta e a fala pesada por causa do que aconteceu em 
Jerusalém: “Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel...”(v. 21). Os 
discípulos encontram-se numa situação de frustração e desesperança. Eles 
haviam investido a vida naquele homem e no seu projeto, o Reino de Deus. Sua 
morte parecia o fim de tudo. E agora? Caminham com o rosto sombrio. Rosto 
sombrio, coração triste, olhos vedados e idéias desconexas. Quando estamos 
frustrados, em crise, a cara fica amarrada, não conseguimos pensar com clareza 
e menos ainda enxergar a realidade, por isso diz o texto “seus olhos estavam 
impedidos de ver a realidade”(v. 16). Conversavam e discutiam quando o terceiro 
elemento aproximou-se, entrou na realidade dos dois e perguntou: “Que palavras 
são essas que trocais enquanto ides caminhando? (v.17). Dizem os especialistas 
em grego que a tradução literal seria “que palavras desconexas são essas que 
lançais um ao outro quando ides pelo caminho?” Nada faz sentido, nada tem 
articulação, porque eles não conseguem perceber a realidade de forma mais 
profunda e ampla.  

Cléofas, cuja tradução do grego significa “o senhor noticia”, fala por si e 
pelo companheiro, expressando sua frustração. Como é difícil não perder ou 
recuperar as esperanças diante de certas situações! Nesse contexto, Jesus vai 
direcionando a conversa em vista de uma clareza maior.  

 

2. A pedagogia divina 

 

O texto dos discípulos de Emaús mostra de forma clara a pedagogia de 
Jesus. Ele entra na realidade das pessoas e, caminhando junto, estabelece um 
diálogo. A pedagogia divina respeita a situação em que os interlocutores se 
encontram. Jesus não chega como o dono da verdade e com receitas prontas. 
Ouve e só depois anuncia as Escrituras: “E começando por Moisés e por todos os 
profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a Ele dizia respeito”(v. 
27). Depois de um bom pedaço do caminho, simula que vai embora. Sabemos 
que não basta entrar na realidade do outro, caminhar junto e anunciar a Palavra 



de Deus se o outro não se confrontar em algum momento com uma decisão, um 
desejo, a abertura para que o Senhor possa “permanecer conosco”. Quando os 
discípulos são capazes, na sua liberdade, de querer sua presença, o 
Ressuscitado celebra a Eucaristia: “E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, 
abençoou-o, depois o partiu e distribuiu-o a eles”(v. 30). A partir desse encontro, 
os discípulos se tornam missionários, anunciadores do Cristo Vivo.  

Esta pedagogia divina aponta para a forma como deveriam ser nossas 
pedagogias catequética, pastoral e evangelizadora. Entrar na realidade do outro 
com suas tristezas e dificuldades, caminhar junto, anunciar a Palavra, acolher a 
decisão do outro, celebrar a Eucaristia, facilitar esse encontro com o 
Ressuscitado para que todos nos tornemos missionários do Cristo Vivo.  

 A pedagogia divina traz o discernimento para os discípulos, ajuda a 
superar a tristeza do coração (crise) para enxergar melhor, ter idéias articuladas e 
claras e um rosto marcado pela esperança. O texto sublinha que o 
reconhecimento do Cristo Ressuscitado se faz no momento eucarístico.“Então 
seus olhos se abriram e o reconheceram...E disseram um ao outro: não ardia o 
nosso coração quando ele nos falava pelo caminho , quando nos explicava as 
Escrituras?” (v.31-32).   

 

3. Os três “ps”: Próximo, Palavra e Pão 

 

Nessa altura de nossa reflexão, deve ter ficado claro: o Cristo 
Ressuscitado se manifesta em nossa caminhada através da pessoa do irmão (ã), 
das Sagradas Escrituras (Palavra), da Eucaristia (Pão), direcionando tudo para a 
missão. A comunidade inacabada e imperfeita continuará em sua imperfeição, 
pois o terceiro elemento que se une aos dois depois “desaparece” (v.31), 
mantendo-se junto com outro tipo de presença. Porém, a comunidade não será a 
mesma que havia se afastado da comunidade maior de Jerusalém. Alguma coisa 
mudou radicalmente na vida dos dois. Depois dessa mudança, eles sentem a 
necessidade de voltar à origem de onde tinham partido. 

Antes de descobrirmos o outro como manifestação do Ressuscitado e 
presente de Deus, precisamos fazer uma longa caminhada. Precisamos aprender 
a conviver com as nossas incompletudes e imperfeições e dos outros, precisamos 
aprender a aceitar o outro sem projetar nele o que não gostamos em nós. O 
desafio da convivência é fazer do distante um próximo (a) e do próximo (a), um 
irmão (ã).  

O outro me tira da clausura subjetivista do meu comodismo e egoísmo. 
Ele me desinstala, me provoca a acolhê-lo como diferente, desafia-me na 
convivência e pede cuidado. O outro é a fonte da ética em minha vida. Não é meu 
admirador e não pode ser usado, manipulado, instrumentalizado segundo meus 
caprichos e interesses. O outro na pessoa dos meus irmãos e irmãs de 
comunidade e, especialmente, na pessoa dos pobres e excluídos, interpela-me 
dizendo, mesmo que tacitamente: “Cuida de mim, se interessa por mim, se gasta 
por mim e me ofereça o que você tem de melhor!”  Dependendo da qualidade do 
nosso encontro com o outro é que poderemos entender a Palavra e partilhar o 
Pão Eucarístico. 

Penso que aqui vale uma observação: por que não conseguimos celebrar 
frutuosamente  a Eucaristia entre nós? Por que não conseguimos, muitas vezes, 
partilhar a vida e a missão? Por que é mais fácil comer pizza e beber cerveja 
juntos do que encontrar com o Ressuscitado na pessoa do outro? Não é porque 
falta confiança entre nós, o silêncio da intimidade, a comunidade construída 
pouco a pouco a partir de um projeto? Se eu estou de mal comigo, não me amo, 
como poderei amar o outro? Se não estou livre de tantas coisas, como poderei 
ser livre para amar? 



Os apegos tornam a vida pesada. Quando menos temos para carregar, 
caminhamos melhor. Os apegos tornam as pessoas amargas, doentes, lutando 
pelo próprio território. Os apegos geram a inveja e a inveja nasce das 
comparações; os ciúmes provocados pela insegurança, desejo de posse ou por 
não se achar incluído no amor do outro; as mentiras como justificativas para não 
perder e defender a qualquer preço os “ganhos”. Os apegos levam aos 
ressentimentos, rancores que alteram a imagem de Deus e do outro em minha 
vida. 

O outro, a Palavra e o Pão (Eucaristia) me conduzem para outra direção. 
Remetem-me a lógica das podas, das perdas e do perdão. Conduzem-me à 
lógica da conversão e purificação do coração. Não me deixam ser escravizado 
pelos esquemas (cf. Rm 12,1-3), mas me propõem viver como hóstia viva, cujo 
culto espiritual é minha própria existência na forma de ser plasmada pelo 
Ressuscitado.  

 

 

PARA REFLETIR/REZAR: 

 

1.  Minhas imperfeições e incompletudes e as imperfeições e 
incompletudes de meus irmãos e irmãs, da minha caminhada, 
funcionam como um desafio em minha vida ou fico irritado e raivoso? 

2.  Qual é o caminho que eu devo percorrer para descobrir o outro como 
manifestação do Ressuscitado? 

3.  Quais são os sonhos que se transformaram em frustrações, rancores e 
ressentimentos?  

4. Como posso recuperar a cordialidade para viver a convivialidade como 
um sinal sacramental de Deus? 
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