
O

P

LEVI MATEUS,

O PUBLICANO

Mateus - capítulo 9, 9-13
Marcos - capítulo 2, 13-17
Lucas - capítulo 5, 27-32



44

Levi Mateus trabalhava como coletor de impostos
em Cafarnaum. Em seu íntimo vibrava uma enorme von-
tade de mudar de vida, faltava-lhe somente um excelente
motivo para tal.
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M
ateus parecia não acreditar no que via: uma multi-

dão descia a rua principal de Cafarnaum. Sur-

preso, dirige-se a um auxiliar na coletoria de im-

postos:

� Mas o que está acontecendo? Alguma revolução?

� É por causa daquele Homem, Jesus de Nazaré. Ele curou o louco¹ e
agora se dirige à praia para falar.

� Curou o louco?

� Sim. E dizem que apenas falou com ele.

� Será que estamos diante do Messias?

� Acho que é o que todos estão desconfiando.

� Cuide da coletoria! Eu irei vê-lO pessoalmente.

Há muito tempo Mateus conseguiu o posto público de

coletor de impostos. A tarefa consistia em recolher dinheiro do

povo para repassar aos romanos; muito mal vista, ela isolava quem

a exercia da sociedade. Casa, bens, a própria pessoa, eram repudi-

adas e consideradas impuras pelas rigorosas leis religiosas. Mateus

até evitava circular pelas ruas por causa disto, pois sempre rece-

bia o desprezo dos seus.

Mas uma novidade como esta merecia o fechamento da

coletoria e um acompanhamento de perto dos fatos.

¹ Marcos cap. 1, 21-28; Lucas cap. 4, 31-37

P
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A multidão estava festiva. Uns contavam o feito exageran-

do-o, outros exaltavam a brandura do estrangeiro, alguns desta-

cavam os Seus ensinamentos na Sinagoga, que superavam e mui-

to o tradicional, e com isso mais e mais pessoas se juntavam para

conhecer e ouvir o Homem de Nazaré.

Ao chegar na praia, Mateus se acomodou à distância por

conta da rejeição que todos nutriam por ele. Embaixo de uma

árvore, procurando se proteger do sol forte, ele observa, de lon-

ge, Jesus subir no barco de Simão Bar Jonas e falar para uma

multidão.

E parecia ser verdade o que as pessoas comentavam. Aquela

não era uma fala comum, como as que se ouviam na Sinagoga

tantas e tantas vezes, era algo totalmente novo, fascinante. Jesus

anunciava uma Boa Nova que traria felicidade e plenitude a tan-

tos e quantos se colocassem a vivê-la.

Mateus a tudo ouvia com atenção e interesse. Há tempos

sentia um vazio imenso e isso o fazia ter longas e intermináveis

reflexões sobre o sentido da vida. As palavras de Jesus trouxeram

novos horizontes...

Jesus terminou de falar e Mateus acompanhou, curioso, o

barco de Simão se dirigir para o mar a pedido dEle. Apesar de

não ser pescador, Mateus sabia que àquela hora, quase meio-dia,

os peixes fugiam da superfície por conta do sol.

Havia no �ar� um pressentimento generalizado de que algo

maravilhoso aconteceria, parecia que todos esperavam isso da-

quele Homem sem que soubessem dizer o por quê.
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Foi tudo muito rápido. Os barcos se afastaram pouco da

praia. Os pescadores jogaram as redes e segundos depois foi

possível perceber Jesus orientando-os para tirá-las. E exclama-

ções diversas foram ouvidas aqui e ali na praia: Vejam! Peixes!

Muitos peixes! E foram tantos que os pescadores tiveram difi-

culdade em puxar as redes.

Mas, como? Será possível o que Mateus presencia? Esse Ho-

mem é diferente de tudo o que ele já viu e ouviu.

O barco atracou, e algo ainda mais surpreendente do que a

pesca foi testemunhado por Mateus: os pescadores começaram a

distribuir os peixes entre a multidão.

Mateus observa Jesus, e vê que é Ele quem está orientando

Simão Bar Jonas a doar os peixes. Em minutos toda a multidão

da praia é atendida.

Felizes, as pessoas passavam ao lado de Mateus cantando

hinos de glórias e dando bênçãos a Deus pelo dia maravilhoso.

Sem perder Jesus de vista, Mateus O vê saindo na companhia de

Simão Bar Jonas e seu irmão André, Zebedeu e seus filhos Tiago

e João, e outros pescadores.

Sem poder mais acompanhá-lO, ele retorna para sua coletoria,

mas naquele dia não foi possível trabalhar, todos só comentavam

os feitos maravilhosos de Jesus de Nazaré; nas ruas, nas esqui-

nas, nas portas das casas, em todos os lugares havia uma atmos-

fera contagiante de alegria e entusiasmo. Mateus a tudo via e

ouvia sem poder participar, interagir. E isolado, sem ter ninguém

para conversar e também extravasar a alegria que havia em seu

íntimo, ele ficou �conversando� consigo mesmo, mentalmente.
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Não seria a primeira vez que agiria assim.

E suas reflexões acabaram por trazer à tona todo o sofri-

mento que ele não se permitia exteriorizar; há quanto tempo

caminhava sozinho, sem ter nenhum amigo verdadeiro? Ah, como

sentia falta do seu tempo de criança, quando ao menos possuía

amigos de verdade. Hoje, por conta da profissão, nem mesmo

podia convidar pessoas que não fossem publicanas à sua casa,

considerada impura pelas leis. Até o simples ato de conversar

com as outras pessoas era difícil, pois nitidamente se afastavam,

e isso quando não cuspiam para o lado quando o viam, numa

clássica demonstração de desprezo.

E esse Jesus? Será que também Ele agiria assim? Será que a

Sua Bondade romperia com as conveniências, com os �espinhos�

religiosos e sociais? Seria possível que Ele ao menos falasse com

Mateus?

Sua mente não descansava, tudo nEle lhe parecia maravilho-

so demais e isto aumentava a esperança de que Jesus fosse dife-

rente. Afinal, quem mais poderia empreender tamanha distribui-

ção de peixes e falar com tanta sabedoria? Só um grande profeta;

e mais ainda, fazer com que Simão Bar Jonas, tão rude, procedes-

se da mesma forma.

Chega o entardecer e Mateus volta para casa. Ele interrompe

seus pensamentos para falar algumas poucas palavras com um

empregado. E depois se dirige sem demora para o seu canto pre-

P
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dileto, fixo ainda nos gloriosos acontecimentos do dia.

Descobriu-se cansado. E não era um mero cansaço físico,

pois há tempos que se sentia assim...

O que ainda lhe faltava? Emprego? Conseguiu um, público,

que lhe garantia o �pão� de cada dia sem preocupações. Casa?

Adquiriu uma com boas dependências. Enfim, Mateus conse-

guiu uma vida tranqüila do ponto de vista material, mas mesmo

assim persistia um grande vazio dentro dele.

Talvez esse vazio fosse por conta da sua profissão, pensava.

Porque além de se sentir só, Mateus vivia só, e não porque dese-

java, era um ônus ocasionado por ser publicano. E mudar  de

profissão não resolveria o problema, pois as rixas, os olhares, a

"marca" de impuro ficariam para sempre.

Buscando amenizar esse vazio ele se reunia, algumas vezes,

com outros publicanos. Mas isso jamais preencheu os anseios

do seu coração, porque eles eram muito diferentes de Mateus.

Quase todos adoravam o dinheiro e, infelizmente, sobrecarrega-

vam o povo. Mateus, apesar de conviver com eles, não se afinizava

com os seus interesses e métodos; eram seus colegas mas não

existia qualquer sentimento de amizade entre eles.

� Senhor?

Um empregado o chamou.

� Sim?

� Deseja algo mais?

� Não, pode encerrar por hoje.
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Tão logo ficou sozinho, Mateus deu vazão ao que lhe corroía

por dentro e chorou sem parar. Há muito tempo não chorava.

Na verdade não havia motivos materiais em sua vida para isso,

mas hoje, depois de ver Jesus, encontrou dentro de si esses mo-

tivos. E compreendeu que não era somente a profissão que lhe

dava aquele vazio, existia algo além, muito mais profundo; o

choro, compulsivo, extravasava décadas e mais décadas de sofri-

mento moral. Sim, o cansaço era existencial, Mateus queria mu-

dar o rumo da sua vida.

O dia amanheceu, e Mateus foi para a coletoria.

Ele passou a noite em claro, ora refletindo ora enxugando

as lágrimas. Sentia-se renovado, parecia que o pranto havia lim-

pado a sua alma; aquela busca da felicidade, inata em todo ser

humano, aquela esperança por dias melhores, retornaram ao seu

coração.

Mateus pretendia encontrar Jesus, e se isto acontecesse usa-

ria toda sua coragem para conversar com Ele em público. Por

certo Jesus reagiria diferente de todos. Mateus sentia e vibrava

intimamente com isto, Jesus representava a Luz que o ajudaria a

sair da escuridão em que se encontrava há tanto tempo.

Tudo transcorria sem maiores novidades até que...

� Mas que corre-corre é esse?

� É Jesus! Ele foi visto na praia perto da casa de Simão Bar Jonas.

Mateus vibrou com a notícia. Rapidamente fechou a coletoria

e foi correndo tentar falar com Ele, mas chegou tarde demais, o

Mestre já havia adentrado a casa do pescador. E novamente esta-
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beleceu-se aquele abismo intransponível entre ele e Jesus; resta-

va-lhe tão somente esperar a Sua saída.

E, conforme ocorreu na praia, no dia anterior, ele se

posicionou fora da casa de Simão, numa distância onde fosse

possível ouvir, ou ao menos ver o Mestre. Infelizmente, a casa de

Simão Bar Jonas ficou tão abarrotada de gente, dentro e fora,

que até a visão de Jesus ficou encoberta.

No dia anterior, quando houve a farta distribuição de pei-

xes, algumas pessoas seguiram Jesus e esperaram por Ele do lado

de fora da casa de Simão Bar Jonas. Simão não compreendeu

esse anseio do povo pelo profeta, mas agora, refeito do �susto�,

até convidava as pessoas para O ouvirem dentro da sua casa. Mas

quando viu misturado à multidão, fariseus e saduceus, que esti-

veram na Sinagoga no dia em que Jesus apareceu pela primeira

vez em Cafarnaum, Simão ficou apreensivo. Ele conhecia as in-

trigas, a política, o poder que eles detinham para prejudicar as

pessoas quando estas não estavam de acordo com tal ou qual

vontade deles.

Apesar do receio, em seu íntimo começava a brotar aquela

vontade de enfrentar a tudo e a todos por Jesus. Fortalecido,

Simão se refez da surpresa inicial e ficou mais atento ao que eles

queriam com o Mestre em sua casa.

Jesus começou a ensinar e todos O escutavam atentamente.

Narrava Ele outra parábola sobre o Reino dos Céus, até que cer-

P



52

to tumulto do lado de fora da casa de Simão chamou a atenção

de todos: um conhecido paralítico estava sendo conduzido por

almas caridosas para que Ele pudesse curá-lo. Entretanto, preo-

cupadas consigo mesmas, as pessoas não permitiam o acesso

dele à casa de Simão.

As pessoas que conduziam o paralítico, interessadas verda-

deiramente na sua cura, não esmoreceram perante as dificulda-

des, ao contrário, tiveram a idéia de içá-lo pela abertura que exis-

tia no teto da casa.

E assim o paralítico ficou frente a frente com Jesus:

� Mestre cura-me! Já faz décadas que estou com o meu corpo paralisa-
do.

� A verdadeira cura não se encontra fora mas dentro de nós. E ela
sempre ocorre quando as nossas faltas foram pagas perante a nossa consciên-
cia.

� Blasfêmia!!!

� Só Deus pode nos libertar dos nossos erros!

Os fariseus se agitaram com a orientação de Jesus, causando

certo tumulto em torno de Suas palavras. Serenamente, compre-

endendo as fragilidades morais daqueles que ali estavam, o Mes-

tre elucidou a todos:

� Os erros que cometemos dizem respeito às nossas consciências, quan-
do nos equilibramos perante as Leis de Deus, compreendendo os Seus Desígni-
os, nosso corpo reflete esse estado íntimo e alcança a cura.

E enquanto Jesus elucidava os fariseus, o maravilhoso acon-

tecia às suas costas. O paralítico, sentindo a perna formigar, re-
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solveu se levantar e causou um grande assombro na multidão

que lotava a casa de Simão:

� Vejam! Ele está de pé!

O paralítico pulava de alegria, glorificando a Deus pela cura.

Na mesma hora, várias pessoas se dirigiram ao Mestre solicitan-

do que Ele as curasse também. E como no dia anterior, a multi-

dão saiu da casa de Simão Bar Jonas exultante. Alegrias e glórias

foram cantadas e faladas por quase todos.

Mateus retorna cabisbaixo para a coletoria de impostos. Pen-

sa que jamais conseguirá se dirigir ao Mestre, e em seu coração

se estabelece uma grande tristeza. Não queria mais ser um coletor

de impostos, queria ser qualquer outra coisa, até outra pessoa,

queria mesmo nem ser dali de Cafarnaum para que ninguém o

conhecesse e assim poder participar da alegria reinante, ter a li-

berdade de buscar Jesus, de falar livremente com Ele. Não lhe

restavam mais dúvidas de que Ele era o Messias e ele, infelizmen-

te, um publicano isolado na sociedade em que vivia.

Jamais alguém lhe despertara dor tão profunda como aquela

que sentia por Jesus. E neste quase estado de melancolia, ele não

percebe um homem se aproximar da coletoria e se colocar à sua

frente.

� Segue-me!

Mateus quer falar, quer perguntar, quer responder... mas o

convite de Jesus o paralisa.

P



54

Jesus não é como os outros! Ele falou comigo, Ele me cha-

mou, refletia Mateus explodindo em alegria. E seguindo-O no

meio da multidão, toma coragem e fala pela primeira vez com o

doce Rabi:

� Mestre você aceitaria cear em minha casa hoje.

� Sim, Levi.

Mateus não sabia o que falar. Jesus iria entrar na sua casa e

cear com ele! Cear era um ato de profundo respeito e amizade,

só se convidava para a ceia pessoas amigas e, naturalmente, só as

pessoas amigas aceitavam tal convite. Jesus aceitou, dando-lhe

uma demonstração pública da Sua Amizade para com ele. Como

definir o júbilo que preenchia Mateus?

Muitos presenciaram o diálogo e o convite, e não poucos

repreenderam indiretamente Jesus. Será que Ele não sabia quem

era Mateus? Ignorava Ele que cear na casa de um publicano seria

uma falta grave?

Jairo, conhecido líder da Sinagoga, presenciou a tudo e con-

versando com os escribas e fariseus sobre o fato, dirigiu-se aos

discípulos querendo fomentar confusão em torno do aconteci-

do:

� Porque come o vosso Mestre com os publicanos e pecadores?

Jesus percebendo o tumulto que queriam gerar os esclare-

ceu:

P
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� Os sãos não precisam de médico e sim os doentes; não vim para
chamar os justos e sim os pecadores.

Mateus, que encontrava-se ao lado dEle, chorou. Só ele sa-

bia quanta expectativa e tensão superou para conseguir convidar

o Mestre; ele temia ser humilhado e desprezado por sua condi-

ção social.

As lágrimas corriam fortemente dos seus olhos. Pela primei-

ra vez os fariseus não puderam fazer nada contra ele; Jesus o

defendia publicamente, diante de toda a multidão e daqueles que

também O desprezavam.

Tamanho era o preconceito vigente contra os publicanos que

vários que se entusiasmaram a seguir Jesus, desistiram quando

ouviram que Ele cearia na casa de Mateus. Infelizmente, esses

não compreenderam o ensinamento dado por Jesus, pois na épo-

ca, crianças, mulheres, doentes, enfim, vários eram desprezados e

até mesmo isolados do meio social pelos fariseus e saduceus.

Por diversas vezes Jesus ensinaria que a Sua proposta era a da

caridade, aliviando o fardo do nosso próximo, e não sobrecarre-

gando-o através da indiferença, do isolamento ou do preconcei-

to.

Mateus corre a sua casa e pede para um empregado convidar

seus amigos habituais para cearem com Jesus. Era uma oportuni-

dade única para eles O conhecerem.

Antes de o Mestre chegar à casa de Mateus, todos comenta-

P
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vam os Seus feitos. E a conversa sobre Ele contagiava todo o

ambiente: alguns tentavam explicar o que entenderam dos Seus

ensinamentos, outros arriscavam prever a revolução que Ele tra-

ria, uns descreviam as curas e os feitos, até que Ele chegou e

todos emudeceram para admirá-lO.

Mateus vai recebê-lO à porta e, imensamente feliz, o conduz

ao melhor lugar da mesa.

Ninguém fala no recinto e parece mesmo que nem respiram.

Todos estão expectantes, observando-O nos mínimos detalhes.

Jesus senta-se à mesa, pega um pedaço de pão, levanta-o

acima da Sua cabeça, parte-o e dá graças a Deus.

Sentado ao Seu lado, Mateus sente-se preenchido por uma

energia de paz que jamais houvera sequer imaginado existir. Bem

que ele tentou esconder dos seus convidados, mas foi impossí-

vel, dos seus olhos desciam lágrimas de uma profunda emoção

que ele não conseguia conter. Ele se pergunta, será que todos

estão sentindo a mesma coisa?

Jesus começa a falar e narra a famosa parábola do fariseu e o

publicano,¹ sensibilizando os convidados e conquistando para

sempre o coração de Mateus.

Quando o Mestre termina de narrar as pessoas parecem

extasiadas. Um sentimento de plenitude invade toda a residên-

cia, ocasionando um silêncio profundo em todo o salão. Cada

convidado dirigiu-se para um lugar da casa na tentativa instinti-

¹ Lucas cap. 18, 9-14
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va de se �isolar�, como se quisesse eternizar o que estava sentin-

do. Eles mergulharam numa atmosfera de paz jamais vista ou

sentida por nenhum deles. Eles sentiram a Paz de Jesus, única,

incomparável, que se irradiava ininterruptamente dEle.

Jesus se despede. Aos poucos as pessoas retornavam a con-

versação, mas algo de diferente permaneceu nelas, no ambiente

daquela casa, aquela sensação íntima não cessou com a Sua saí-

da.

Mateus percebeu-se sentindo a falta dEle. Não saberia defi-

nir o que estava acontecendo, havia uma saudade dEle como se

houvera meses que Ele ali estivera, parecia que Ele era a pessoa

mais cara ao seu coração, quem ele mais amava...

E por conta dessa saudade inexplicável, a coletoria de im-

postos não abriu naquela tarde.

E no dia seguinte, ela amanheceu vazia pela primeira vez em

décadas...

Fala-se em Cafarnaum que o antigo publicano abandonou

tudo para seguir o Homem de Nazaré, de quem a sabedoria po-

pular  anda dizendo que mais parece um sol porque por onde

passa ilumina a tudo e a todos...



Mateus sempre anotou cuidadosamente em sua coletoria os ganhos
de cada pessoa. Essas anotações foram importantes para o enriqueci-
mento material dos seus superiores e de si próprio.

Depois de encontrar Jesus, Mateus passou a registrar uma outra
riqueza pessoal: a dEle. E essas anotações enriquecem, até hoje, o espírito
de quantos se permitem conhecê-las e vivenciá-las.
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