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A maior parte do seu ministério foi vivida na comunhão com a 
situação de sofrimento dos pobres e doentes, excluídos da sociedade 
e da religião da época, diante dos quais Jesus sempre se compadecia, 
porque “eram como ovelhas que não têm pastor” (Mt 9,36).

esus nasceu sob a dominação do Império Romano (cf. Lc 2,1-7). 

JEsse Império agravava o empobrecimento dos judeus que habita-
vam a Palestina. Por causa disso, os judeus odiavam os romanos.

 Somente quando adulto, por volta dos trinta e poucos anos, 
Jesus sai de Nazaré e inicia seu ministério público na Galileia, numa 
região também desprezada pelos líderes políticos e religiosos do seu 
tempo. 

 O nascimento de Jesus, longe do lugar do poder político e 
religioso da sua época, já era o anúncio de que “o que é fraqueza no 
mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte; e, o que no 
mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para redu-
zir a nada o que é” (1Cor 1,27-28). Desse modo, Jesus cresceu entre 
os pobres e simples, vivendo sua infância, adolescência e juventude 
no anonimato de uma cidade insignificante, chamada Nazaré. Foi ali 
que ele entendeu que Deus escondeu seus segredos aos sábios e 
entendidos e os revelou aos pequeninos (cf. Mt 11,25).
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 Cuidando daqueles que eram descuidados pela religião e 
pela política, Jesus se tornou um grande líder entre o povo, mas 
nunca aceitou que sua liderança se tornasse motivo de orgulho e de 
soberba pessoais. Quando a multidão, após ser saciada pelos pães e 
pelos peixes, quis eleger Jesus seu rei, Ele se retirou sozinho para o 
deserto, pois não queria que as pessoas confundissem sua mensa-
gem libertadora com a pretensão de ser reverenciado como rei (cf. Jo 
6,15). Além disso, Jesus não veio assumir o papel de pronto-socorro 
imediato dos nossos problemas.

 Olhando criticamente os que detêm o poder, Jesus alertou 
seus discípulos: “Sabeis que os governantes das nações as domi-
nam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. 
Ao contrário, o que quiser ser grande entre vós, seja o vosso 
servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas 
para servir e dar sua vida em resgate por muitos” (Mt 20,25-28). 
Jesus sabia que o poder sempre corrompe, seja ele civil, seja ele 
religioso, e a única forma de não ser corrompido é manter-se numa 
constante atitude de serviço, de distanciamento de cargos, títulos e 
honrarias.

Certa vez, Jesus advertiu os seus discípulos: “Cuidado! 
Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Hero-
des” (Mc 8,15). Fermento é aquilo que incha, que faz a massa cres-
cer. Justamente porque a Eucaristia que comungamos é pão sem 
fermento, pois Jesus sempre foi simples e humilde, nós devemos 
tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas inchadas, soberbas, 
arrogantes, desejosas de poder, de cargos, de títulos e honrarias 
humanos. O poder, seja ele político ou religioso, sempre seduz, por-
que vem de encontro a uma necessidade mal resolvida em nós, seres 
humanos, que é o sentimento de inferioridade, ou seja, a necessidade 
de sermos reconhecidos e confirmados em nosso valor.



 Vimos que Jesus nasceu e viveu em uma época em que a 
Palestina era dominada pelo Império Romano. Essa dominação 
tinha como consequência o pagamento de impostos a Roma. Certa 
vez, os fariseus quiseram colocar Jesus contra a parede, ao questio-
ná-lo: “É lícito ou não pagar imposto a César? ” (Mt 22,17). Se ele 
dissesse que sim, estaria legitimando a dominação romana sobre 
seu povo; se dissesse que não, estaria se colocando no papel de 
líder político da oposição ao regime romano. Jesus simplesmente 
perguntou: “De quem é esta imagem e a inscrição?”, impressas na 
moeda do imposto. “De César”, responderam. Então Jesus lhes 
disse: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de 
Deus” (Mt 22,21).

 A resposta de Jesus nos ensina 
que, como cristãos, também temos nossas 
obrigações civis. Vivemos numa sociedade 
e devemos colaborar para que ela seja justa 
e pacífica, procurando fazer a nossa parte 
em vista de respeitar e zelar pelo bem 
comum. No entanto, César não é Deus, ou 
seja, nenhum poder político ou econômico 

pode substituir a voz de Deus em nossa consciência. Toda atitude 
política que contraria o Evangelho e a vida que Deus quer para a 
humanidade precisam ser questionados e rejeitados pelos cristãos.

 Por fim, sabemos que Jesus teve que se deparar com um 
julgamento político, diante de Pilatos. Quando Pilatos o questionou: 
“Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te 
libertar e poder para te crucificar? ”, Jesus lhe disse: “Tu não 
terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto” (Jo 
19,10-11). 



 Numa época de forte polarização política como a nossa, 
lembremos o conselho do apóstolo Paulo: “Discerni tudo e ficai com 
o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal” (1Ts 5,21-22). A 
polarização nos torna míopes, de modo que os “de esquerda” e os 
“de direita” se enxerguem mutuamente como pessoas “do mal”, isto 
é, inimigos que têm que ser destruídos, para o bem da família, da Igreja 
e da sociedade. O Evangelho não é uma ideologia nem de direita, nem 
de esquerda. Tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda 
há trigo e joio, há valores e contravalores, há propostas que promovem 
a vida como também propostas que favorecem a morte. Nenhum 
partido político é a encarnação do bem ou do mal. Não sejamos ingê-
nuos e não nos deixemos cooptar pela guerra ideológica que acontece 
nas redes sociais, sobretudo. Aprendamos a analisar as propostas de 
cada partido político e perceber quais delas estão de acordo com a 
vontade de Deus para o seu povo e quais não estão.

Jesus nos ensina que toda pessoa que exerce um poder 
político sobre outras está debaixo do poder de Deus, ou seja, ela, que 
julga e decide sobre a vida dos outros, deverá prestar contas a Deus 
sobre como exerceu esse serviço. Nenhum político pode ser ver como 
deus, nem muito menos manipular a Palavra de Deus para legitimar 
seus interesses, sobretudo quanto esses estão em franca oposição ao 
que Deus nos orienta na sua Palavra. Toda pessoa que exerce um 
cargo de poder na sociedade civil e na religião precisa se espelhar em 
Jesus, na sua função de pastor, isto é, de cuidador das pessoas que lhe 
foram confiadas.  
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