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III Domingo de Mateus 
pelo Arcebispo Metropolitano Iosif de Buenos Aires 

 
 

«ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,  
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». 

«Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça,  
e todas essas coisas vos serão acrescentadas». 

Mt  6:33 

 

 perícope evangélica de hoje deve ser interpretada no contexto da 
continuidade litúrgica e conceitual, como uma natural extensão da do 
domingo anterior. Cristo-Messias, após o início de seu ministério 

público, o chamado aos seus discípulos e o sermão da montanha em que 
proclamou as Bem-aventuranças, dispõe-se hoje a nos falar sobre o Reino de 
Deus. 

Na reflexão anterior, sublinhamos a necessidade de interpretar a 
continuidade «econômico-providencial» entre a missão do «precursor» e a do 
«Proclamado» e, portanto, a consequente «elevação» - ἀναγωγή - da 
proclamação da mensagem: «arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos 
Céus». (Mt 4:17). 

Agora começa a missão titânica do Cristo-Messias para provar que este 
«Reino» chegou. Ele o fará através de «signos» e «sinais», isto é, através de atos 
sobrenaturais e sua correspondente e análoga «palavra-verbo» que também 
revela a identidade desse advento que muda a estrutura não só do pensamento, 
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do modo de crer, da forma de agir, mas de toda a existência da pessoa que se 
identifica com ele. 

Mais uma vez a temática da fé como um processo perfectivo de 
identificação com o «Reino». É por aí que tem início a perícope evangélica 
fazendo referência à temática «visão-luz». Assim, pois, há que se identificar 
«anagogicamente» - quanto às suas funções - o olho do corpo com o olho da 
alma: ambos são meios através dos quais tanto o corpo quanto a alma 
adquirem informações, uma do próprio ambiente, a outra da dimensão 
(teândrica), ou seja, da interioridade humana1. É por isso que a respectiva 
«receptividade» noética - como «meio órgão» de admissão do (sobre) natural 
deve estar «purificada-purificada» e, portanto, plenamente operativa, ou seja, 
«receptiva» - vale a redundância - a fim de prover tanto a energia da alma - 
intelecto - quanto à sua essência - ou capacidade noética - a realidade como é, 
de maneira direta e sem qualquer tipo de intermediação pré-conceitual ou de 
outra índole. Isso significa ter acesso à realidade assim como o próprio Deus a 
contempla2. Ver tudo com os olhos de Deus, isto é, em total unidade, de uma 
forma direta-intuitiva e holística: videre realitatem tota ex parte Dei. 

É por isso que imediatamente fica claro que, tendo a pessoa já essa visão 
da realidade «tal qual é» não se pode identificar com dois princípios, já que 
aquele que vê tudo de maneira direta intui – conhece de maneira direta - que 
existe apenas um Princípio e que só é lícito alinhar-se e reconfigurar-se a este. 
Qualquer degeneração-alteração-inversão deste axioma, que como pode ser 
visto não é puramente ético-moral, implica a transversal contraposição, da 
ordem divina à própria ordem natural. É por isso que nesta atmosfera de 
naturalidade existencial não se pode servir a Deus e ao seu oponente ao 
mesmo tempo. Claro que, em outra, caída e já degenerada, assim o é, também a 
isso se chama esquizofrenia, não como uma patologia meramente psiquiátrica, 
mas como uma condição da alma. 

Quando o órgão receptivo da alma - que paradoxalmente é sua própria 
essência - intui tudo «tal qual é», então percebe-contempla todas as coisas 
saturadas pela glória incriada de Deus, e consequentemente, a Este como seu 
princípio e perfeição. Então percebe tudo como «Reino-Domínio» de Deus. 

Como se consegue chegar a esse estado? «Buscai o Reino de Deus...»: 
«Arrependei-vos, pois, o Reino de Deus está próximo...» O exercício, a ascese, é 
estar sempre conscientes de que estamos na presença de Deus. A busca do 
Reino começa com «metanoia»; essa é a porta para o Reino. A «metanoia» não 
é uma mera tomada de consciência das minhas debilidades e faltas. A visão 

                                                             
1 Como criação à imagem e semelhança do Arquétipo Crístico, evidentemente. 
2 A contempla, a assume, a traspassa, a contêm e como Deus a aperfeiçoa. 



3 
 

ortodoxa é mais profunda e incisiva; provocativa e holística. Não, a metanoia, 
sensu lato, é essa consciência contínua de auto perceber-se em relação ao 
Criador, ao Princípio, ao Arquétipo, ao próprio Deus; de autocompreender-se 
inserido em seu plano «econômico-providencial»; de seu «Reino-Domínio». 

É por isso que neste ponto o «arrependei-vos» é identificado com o 
«Buscai». Aquele que tem «metanoia» busca o Reino; e o coração do buscador 
está constantemente «reclinado», «circulando», «regressando» ao Princípio de 
todas as coisas. A essa identificação deveríamos acrescentar o «crede». Assim, 
«metanoia», «fé» e «busca» constituem a tríplice ação ascética daqueles que 
«ambicionam» o Reino: «Eu te busco de todo o coração; não me deixes afastar de 
teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração para não pecar 
contra Ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me teus estatutos». (Sl 119:10-12) 

Trata-se de combater continuamente a desagregação, a desintegração, a 
decomposição interior3 que faz com que vejamos a realidade de uma forma 
maniqueísta e, assim, nos apeguemos às inseguranças e temores produzidos 
por essa mesma visão incompleta e dividida que nos assombra com sua 
incerteza, causa apegos insustentáveis de todos os tipos e, finalmente, limita 
antinaturalmente nossa própria liberdade, isto é, nosso autodomínio. 

Quando temos «metanoia», quando «cremos» e quando estamos 
continuamente nessa «busca» interior, então, naturalmente nos 
«abandonamos», voluntariamente nos deixamos cair no «Abismo» que nos 
seduz; simplesmente porque nesse «Vazio» «nos conhecemos»: e, 
paradoxalmente esse «reconhecer-nos» é identificado com «confessar», 
«proclamar» e «adorar» a presença-parusia de Deus na criação, em nosso 
interior e, - claro - em seu Reino tri-hipostático antes de todos os séculos: 

«Os que puseram sua confiança no Senhor  
são como a Montanha Sagrada.  

Nunca são abalados pelos ataques do Beliar». 

«Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκασιν ὄρει τῶ ἁγίω,  
οἳ οὐδαμῶς σαλεύονται, προσβολαὶς τοῦ Βελίαρ.» 

(III Antífona das Matinas Dominicais) 

 
 
 
 
 
 

                                                             
3 E exterior; em todas as dimensiones, evidentemente. 


