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 relato em questão é temporalmente enquadrado após o batismo de Jesus 
por João no Jordão e sua permanência no deserto por quarenta dias. O 
próprio Mateus nos indica que, depois que Jesus fica sabendo da prisão do 
Batista, ele deixa a cidade de Nazaré e instala-se na Galileia das Nações, na 
cidade de Cafarnaum (Mt 4: 12-14). A prisão de João e sua iminente 

execução marcam de alguma forma a abertura do ministério público de Jesus: de fato, a 
pregação é a mesma: "Arrependam-se, pois o Reino dos Céus está próximo!" (Mt. 4:17). 

De fato, a mensagem é a mesma, mas não o mensageiro. É assim que o próprio 
João envia seus discípulos a Jesus para perguntar: "És aquele que há de vir ou devemos 
esperar um outro?" (Lc 7:20). Jesus lhes responde para que atestem diante de João o que 
eles próprios viram e corroboraram. Esse testemunho fala por Ele. Esse testemunho é 
suficiente: “Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os 
surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho; e feliz aquele 
que não ficar escandalizado por causa de mim.” (Mt 4: 21). Na realidade, o verdadeiro 
"Mensageiro" é o profeta, e a "Mensagem" é Jesus: "Eis que vou enviar o meu mensageiro 
(anjo), para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu 
Templo o Senhor que vós procurais; o Anjo da Aliança, que vós desejais, eis que ele vem, 
disse o Senhor dos Exércitos" (Ml 3: 1). 

Não obstante, existe uma natural “continuidade” entre a missão do “precursor” 
e a de Quem o sucede. E isto não apenas de ordem cronológica, mas, e principalmente, 
de ordem operativa. Concluída a missão do profeta, começa aquela do "Proclamado"; ou, 
se se preferir, quando é necessário iniciar a missão do "Proclamado", deve-se concluir a 
do "proclamador". A continuidade é inevitável: a continuidade é a garantia da 
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legitimidade da promessa e de seu (auto) cumprimento. João dá a conhecer a "Promessa" 
que "se cumpre" a si mesma. 

No tempo oportuno, Jesus de Nazaré "sai" para dar conta de Quem ele é; sai a 
revelar-se, ou seja, proclamar o “Reino” do Pai já (ad-) presente entre os homens. Mais 
uma vez o apocalipse. Essa proclamação, essa revelação, essa revolução é a execução 
efetiva da energia criativa divina no criado: por isso os "sinais" e prodígios" que podem 
ser corroborados em todos os lugares. E aqui está a prova da diferença entre João e Jesus, 
entre o "proclamador" e o "Proclamado", entre a "promessa" e seu "cumprimento", entre 
o "profeta" e o próprio Deus. 

Jesus segue o modus operandi de João, e é por isso que ele também “sai” em busca 
daqueles que devem “continuar” com a operação de “expansão” do Reino. Assim, 
naquela costa do mar da Galileia, naquela terra em que, em tempos passados, Deus havia 
tratado com desprezo - na terra de Zebulom e Neftali -, na Galileia dos gentios, pelo 
caminho do mar ao outro lado do Jordão (Is 9: 1) Jesus encontra esses quatro pescadores 
trabalhando em seu ofício. 

A descrição de Mateus é lacônica: Jesus os encontra, os convoca e eles 
imediatamente deixam tudo e o seguem. Nada mais; nenhum outro detalhe, nenhuma 
outra descrição; do sucinto e direto relato, de sua mesmíssima simplicidade - e eu diria 
até, quase trivialidade -, surge, no entanto, uma forte inquietude que penetra minha alma 
e que até hoje me comove. Evidentemente, isso tem a ver com minha vocação, com minha 
reação "análoga" de seguir Jesus. É para mim difícil descrevê-lo em palavras: é uma voz 
suave e, ao mesmo tempo, penetrante e revestida de autoridade; cativante e potente; 
imperativa e, paradoxalmente, sedutora, que convida e ordena ao mesmo tempo. É um 
estímulo verdadeiramente inquietante - desde o momento em que se escuta e para 
sempre; é desafiador; é provocador; é esmagador: “Aquele que ama pai ou a mãe mais do 
que a mim não é digno de mim. E aquele que ama mais o filho ou a filha do que a mim não 
é digno de mim” (Mt 10:37). E, por certo, - paradoxalmente -, dá a paz: “Vinde a mim, todos 
os que estais cansados sob o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós 
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis 
descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mt 11: 28-30). 

É um estímulo absoluto. Ou se responde ou não se responde. Não há meio termo: 
"Conheço tua conduta: não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque 
és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca" (Ap 3: 16). Além 
disso, é urgente, não se pode esperar para responder: "Disse a outro: 'Segue-me'. Este 
respondeu: 'Permite-me ir primeiro enterrar meu pai'. Ele replicou: 'Deixa que os mortos 
enterrem os seus mortos; quanto a ti, vai anunciar o Reino de Deus'. Outro disse-lhe ainda: 
'Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha 
casa'. Jesus, porém, lhe respondeu: 'Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto 
para o Reino de Deus'" (Lc 9: 59-62). Trata-se de colocar a mão no arado e apenas olhar 
para frente. 

Esse “Segue-me", quando se percebe, quando se manifesta, transforma a vida 
deste que é convocado. De uma vez para sempre. Parece que o mesmo verbo imperativo 
encerra em si a mesmo a resposta da contraparte: parece que o "ato de convidar" divino 
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continha em si a resposta voluntária do interlocutor. Será por isso que, no relato de 
Mateus, nem mesmo o diálogo é descrito? 

"Segue-me" - esse "verbo divino" - uma vez ouvido, não para de ressoar no 
interior de quem ouve: ouve-se de uma vez por todas: uma e outra vez. Em todos os 
níveis possíveis de audição, - de percepção, recepção. Por isso, é um constante desafio 
seguir respondendo a todo momento - sempre - sem trégua, sem descanso, 
initerruptamente. É um "moto perpétuo" que exige essa pressa, essa urgência, essa 
precipitação contínua. Trata-se de uma “celeridade violenta” que sacode a existência 
daqueles que percebem o chamado e correm ao convite: “Desde os dias de João Batista 
até agora, o Reino dos Céus sofre violência, e violentos se apoderam dele" (Mt 11:12). 

"Segue-me" - esse "clamor humano" - do Deus-Homem, do Cristo-Messias, que 
me intimida, me incentiva e, ao mesmo tempo, me requer, me pede, me exorta, anseia 
por mim: sim, é claro, não pode não me traspassar a alma desde então até agora, porque 
é um verbo atemporal: "Segue-me"; agora, já: me seguirás, simplesmente porque 
sempre me seguiste. Então, não há alternativa senão segui-lo de uma vez por todas, 
absolutamente. Mas, não há outra alternativa? Certamente que sim. Existem infinitas 
alternativas: e todas - paradoxalmente - me levam a segui-Lo onde quer que Ele vá. E se 
Ele seguir por um lado e eu me desviar, seguramente irá me encontrar e me convidará 
de novo e eu voltarei a segui-Lo novamente. E, se aonde Ele for eu não puder ir, 
seguramente Ele virá e me fará superar habilmente o obstáculo enquanto exclama 
"segue-me". E, se enquanto O sigo, eu me canso, Ele irá certamente me carregar e me 
colocará em seus ombros até que cesse o meu cansaço e eu possa segui-Lo novamente. 

"Segue-me" não significa caminhar atrás d'Ele, à distância: significa caminhar 
junto d’Ele: "Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-
se e pôs-se a caminhar com eles" (Lc 24:15). É um convite para compartilhar sua missão 
e atualizá-la "aqui e agora". E isso só se pode fazer enquanto se O segue, no caminho, já 
que Ele também é o "caminho", a "direção" e o "destino". 

"Segue-me" é "koinonia" - comunhão: é um chamado à coexistência, à mútua 
habitação: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele" 
(Jo 6:56). É compartilhar não apenas a missão, a operação, mas a própria vida e da Vida 
que segue a vida. 

"Segue-me" é a resposta a um desejo ardente - congênito - que preexiste em todos 
os seres criados à sua imagem e (com a capacidade de alcançar sua) semelhança; é sua 
contraparte (sobre-) natural; sua alteridade (supra) ontológica que a completa e sacia e, 
portanto, a infinita e increada foz da mesmíssima finitude criada: diz o Profeta - “Tu me 
seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir; Tu te tornaste forte demais para mim, Tu me 
dominaste" (Jr 20: 7). É por isso que ninguém que se sente tocado por esse "segue-me" 
pode recusar, abster-se ou ficar indiferente. Posto que a alma já busca segui-Lo, ainda 
quando aquela figura não se aproxime de nós pelas costas, nem percebamos sua voz dócil 
e imperativa. E, necessariamente, é imperativo, uma vez que o desejo requer ser 
satisfeito, e para isso a força da atração deve ser canalizada. Para onde? Necessariamente 
para com o Eterno e Transcendental, que é sua única solução, já que o desejo que se 
consome em si mesmo se autodestrói. 
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Assim é que a voz, o "envio" divino é autoritativo e, ao mesmo tempo, sedutor; é 
violento e iminente; porém, ao mesmo tempo profundo e amoroso:  Ἔθελξας πόθῳ με, 
Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι· ἀλλὰ κατάφλεξον πυρὶ ἀΰλῳ τὰς ἁμαρτίας μου, 
καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, Ἀγαθέ, 
παρουσίας σου". “Tu me seduziste com teu desejo, ó Cristo, e me consumiste com teu divino 
Eros. Queima meus pecados, entretanto, com fogo imaterial, e faz-me digno de me saciar 
de teu deleite, a fim de que magnifique, ó Bom, tuas duas presenças” (Do Serviço da 
Metalepsis). E, ainda quando a natureza caída se revela e adentra à sombra do 
isolamento egoísta, mesmo em cativeiro espiritual, quando a voz e o chamado são 
desconhecidos - mesmo assim -, surge aquela primigênia força que clama a sua 
contraparte divina e volta a convocar; novamente, o Profeta reflete: “E diz: Não me 
lembrarei dele, já não falarei em seu Nome; então isto era em meu coração como um fogo 
devorador, encerrado em meus ossos. Estou cansado de suportar, não posso mais" (Jr 20: 
9). 

"Segue-me" é tudo isso e muito mais. E nada do que expressei: porque essa “voz”, 
esse “impulso” do Alto, às vezes, também se expressa e se percebe como um silêncio 
abrasador que clama; como o mesmo abismo que chama -abyssus abysum invocat (Sl 42: 
8), como o vazio que preenche:   

Eu te escutei, Senhor, e te segui; 
Eu deixei tudo e te segui; 
e esse "seguir-te" 
a mim mesmo me conduziu: 
e já de mim despojado, 
seguir-te pude 
para jamais de Ti me separar. 

Eu te escutei, Senhor, e te sigo: 
contigo caminho; as vezes te vejo 
outras, eu te perco de vista: é que sempre me precedes, 
-porém, quando tu queres - 
invertes os lugares, 
e assim te sucedo, 
enquanto me contemplas 
tua videira cultivando. 

Eu te escutei, Senhor, e te seguirei; 
e assim como a tua misericórdia me persegue,  
igualmente, por Ti, eu sempre haverei de ir,  
- continuamente indo - 
- de mim saindo - 
- sempre a Ti voltando, seguindo tua pegada 
- ao teu lado eu transito  
- à Emaús celestial. Amém. 

 


