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MATEUS 10:11-15; MARCOS 6:10-11; LUCAS 9:5-6 
 
 

INSTRUÇÃO AOS APÓSTOLOS – I   

 

A Chegada, na Casa 

 

 

 
Auto-indagação reflexiva e expansiva: 

1. A convocação com as primeiras instruções aos apóstolos, divide-se em três conjuntos. Como entender cada um deles? 

a. Conjunto 1: a partida – a preparação com o Mestre: onde irem e para quê? 

b. Conjunto 2: o percurso – como ir e o que levar (traje e pertences)? 

c. Conjunto 3: a chegada – relação deles com a cidade, aldeia e casa – como entrar, permanecer e sair? 

 

Ao recolher-me, na hora da meditação, afinando a sintonia com o Mestre: 

2. Como entrar e sair do recinto interno na meditação? 

 

Introdução da MC-297: O mensageiro da paz. 

Prosseguimos com o terceiro conjunto finalizando  a primeira parte da Instrução aos Apóstolos. O primeiro contemplou a 
orientação oferecida pelo Mestre aos discípulos na hora da partida, encaminhados em duplas. O segundo tratou de como 
deveriam se por a caminho, suas vestes e posses. Praticamente, nenhuma. Hoje, abordamos como deveriam se comportar 
tendo chegado em uma casa, na cidade ou aldeia. Buscar por uma casa em que houvesse ali alguém digno de recebe-los 
consta como parte da Instrução. Iam como portadores da paz, da paz do Cristo. 
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Mateus é quem mais nos informa sobre esse procedimento através de cinco versículos do seu capítulo 10. Outros dois de 
Marcos e de Lucas apenas confirmam aquilo que o primeiro evangelista já nos ofereceu. Estudemo-los para mais 
entendermos sobre a tarefa de todos aqueles que se disponham a ser mensageiros do reino de Deus. 

 

 

Introdução: A peregrinação como missão. 

Conforme exposto na MC passada, a de número 87, chega um novo momento no ministério do Cristo – o da Instrução aos 

Apóstolos (IA). De acordo com a tese recém defendida, após o Mestre ter escolhido os doze apóstolos e fundamentado o 
código de ética do seu Reino com o Sermão do Monte, ele continuou mostrando qual seria o serviço a ser desempenhado 
visando sua implantação na Terra. Usou, de ordinário, dois recursos: o discurso e a prática; verbalizou os princípios 
doutrinários e demonstrou, cabalmente, sua viabilidade através de ação coerente. Fez isto com mestria inigualável. 
Ensinou explicando e demonstrou fazendo. Depois de discursar formalmente, como no SM e na ocasião das parábolas, 
agiu curando, ressuscitando, expulsando os espíritos desencarnados e atrasados que, jungidos a desafetos, sugava-lhes 
energia e vida. Nas interações interpessoais expunha seus fundamentos amorosos, que justos eram. Complementando, 
enfrentou adversários fanáticos como críticos e detratores que, no afã de zelar pela tradição religiosa, acabavam 
associados à letra morta em vez do espírito que vivifica. 

Este foi o legado construído em alguns meses para que os discípulos e, particularmente, os apóstolos, detivessem o 
cenário explicativo daquilo que deveriam repetir, a fim de se tornarem os segundos semeadores do Reino de Paz na Terra. 
A fim de que se enquadrarem como seus continuadores na Obra de Deus. 

Já comentamos alhures que, além dos refratários, que negam ou combatem as diretrizes cristãs, o círculo dos afins inicia-
se com os simpatizantes, desenvolve-se com praticantes e militantes, para desaguar, no último grau de adesão, nos 
apóstolos. É com este grupo íntimo e menor que o Cristo inicia a passagem do seu bastão doutrinário, conforme 
verificaremos no estudo atual. 

De acordo com a última Introdução – da MC-87 – esta Instrução prefigura a narrativa do capítulo dez de Mateus. Marcos 
e Lucas complementam-no. Outros comentários são necessários para esclarecer parte do ministério da Galileia. Os 
versículos iniciais, de um a cinco, do capítulo dez de Mateus, que tratam da escolha dos apóstolos, já foram abordados na 
MC-49, por comparação com versículos do capítulo três de Marcos e com outros do capítulo seis de Lucas. De acordo com 
estes dois evangelistas, a escolha dos doze teria ocorrido antes do Sermão do Monte ser proferido. Faz sentido: cria-se o 
colégio apostólico e esclarece quais são os princípios áureos do reino de Deus. Mas Mateus reserva a nominação dos 
escolhidos para agora, quando vão ser explicitadas orientações básicas para o início do apostolado. Assim, pairaria 
dúvida se a escolha teria ocorrido antes do SM ou antes da formulação da Instrução aos Apóstolos (IA). Como Mateus não 
prima sua descrição pela cronologia, e juntando com a lógica recém defendida, preferimos vincular a escolha dos doze ao 
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SM. Mateus assim não procede. Para ele foi suficiente expor a espontaneidade do convite de Jesus aos irmãos Pedro e 
André, e aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, no capítulo quatro, para desfiar o SM nos sucessivos capítulos – do cinco ao 
sete. Usa os ulteriores, oito e nove, para apresentar mais alguns meses do Ministério da Galileia, para então, nominar a 
escolha dos doze, agora, no capítulo dez, bojo da Instrução dos Apóstolos (IA). Segundo Pastorino, estamos no ano 30, 
provavelmente em janeiro ou fevereiro. 

 
88.1 Evangelho-parte 3: Sobre a entrada, a permanência e a saída da casa – a chegada. (Mt, Mc, Lc) 

Mateus 10:11-15 Marcos 6:10-11 Lucas  9:5-6 

Mt 10:11. Em qualquer cidade ou aldeia 

em que entrardes, indagai quem nela é 

digno; e aí ficai até vos retirardes. 

Mc 6:10. Disse mais a eles: "Em 

qualquer casa onde entrardes, 

permanecei ali
 
até que vos retireis do 

lugar . 

Lc 9:5. Em qualquer casa em que 

entrardes, nela ficai e dali partireis. 

 

Mt 10:12. Ao entrardes na casa, saudai-a   
Mt 10:13. e se a casa for digna, desça 

sobre ela a vossa paz; mas se o não for, 

torne para vós vossa paz. 

  

Mt 10:14. E se alguém vos não receber 

nem ouvir vossas palavras ao sairdes 

daquela casa ou daquela cidade, sacudi o 

pó de vossos pés. 

Mc 6:11. E se algum (lugar) não vos 

receber, nem vos ouvir saindo dali 

sacudi o pó da sola de vossos pés em 

testemunho contra eles”. 

Lc 9:6. E qualquer (local) que vos não 

receber, ao sair da cidade, sacudi o pó de 

vossos pés, em testemunho contra eles. 

Mt 10:15. Em verdade vos digo, que no 

dia do carma haverá menor rigor para 

a terra de Sodoma e de Gomorra, do 

que para aquela cidade". 

  

 

1. Na cidade da pregação, indagar quem é 
digno de receber o apóstolo. 

2. Ao entrar, saudar com a paz a casa e 
seus moradores e, se receptividade não 
houver, de retorno recebê-la em si 
mesmo. 

3. Nela permanecer até o término da sua 
missão naquela comunidade. 

4. Ao sair, se sua palavra não for ouvida e 
sua ação não for assimilada, sacudir o 
pó dos pés. 

5. Eximir-se de qualquer julgamento, pois 
que este cabe a Deus. 
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88.1 Auto-indagação reflexiva e expansiva: 

1. Conjunto 3: Como entender a relação dos apóstolos com a cidade, aldeia e casa – como entrar, permanecer e sair? 

Após ter se preparado para a jornada evangélica e percorrido a estrada, alcançam eles o destino. De ordinário, a casa da 
pessoa que se mostrou digna de receber os peregrinos do Reino. Não por acaso esse era o principal meio de Jesus semear a 
Boa Nova. Pregou nas sinagogas e praças publicas, sem dúvida; no entanto, fazendo da peregrinação o modelo preferencial 
de plantar a semente. Afirmara que o Filho do Homem não possuía um travesseiro para repousar a cabeça – ou seja, seguia 
com fidelidade o frugal figurino recomendado. Andava e mais andava, com pouco e muito pouco. O suficiente para prover 
a fragilidade humana presente em sua caravana. De vez em quando voltava ao quartel general – o domicílio de Pedro, em 
Cafarnaum. Ali tomava fôlego e permitia o mesmo para os seus. Circunvagou por toda a Galileia, alcançando cidades, 
aldeias, lugarejos e... as casas. Essas, as residências, constituíram o alvo daqueles seis pares de peregrinos. 

Instrui-os sobre como entrar e como sair da casa que os recebesse. Sobre o que fazer ali, eles já o sabiam: solicitar aos 
anfitriões que abrissem o espírito tal como abriam o lar, porque, estando próximo o Reino, ele podia chegar junto com os 
peregrinos do Cristo. Através do íntimo vínculo criado entre os dispensadores do bem e a fé dos anfitriões, o lenitivo para 
os males do corpo e da alma haveria de vicejar ali, sob o poder do Pai. Era crer para ver. Cada visita, nesses moldes, 
configuraria um tempo de bonança, um transbordo da graça divina. Deveriam, portanto, sentando presença no solo daquela 
casa, permanecerem no local até a partida. Rezava a tradição não exceder a dois dias essa hospedagem para não haver abuso 
de hospitalidade. Mais deveria, ainda, isso valer para a missão apostólica já que tinha a intenção de ajudar a família. O que 
cabia ser feito no lar alheio, estava, pois, bem claro. 

No beiral da entrada, caberia a segunda frase de poder: “a paz seja presente”. Tão importante como a palavra e a ação é a 
atitude. Deveria ser a que emana o bem, a paz. Assim procede para que, encontrando o coração receptivo, faça-se o vínculo 
da tradição: “onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu aí estarei”(Mt 18:20). Com o espírito crístico presente, muito há 
para ser realizado – verdadeiras maravilhas da natureza. Se a palavra e o gesto o veiculam, pela atitude ele sustenta todo o 
enredo da ação. Porém, como deve se comportar o peregrino quando não encontra a confluência positiva para a interação 
desejada? Também repousa na atitude correta a fluidez que permitirá o retorno da paz à sua fonte, isto é, o coração. Ao sair 
daquela residência assumirá o gesto simples e silencioso de sacudir o pó dos pés. Trata-se de uma referência simbólica da 
tradição. Todo israelita quando retorna à terra santa sacode a poeira das sandálias para não a contaminar. Reforça o Cristo 
que, caso não houvesse interação salutar que dignificasse o objetivo da empresa, não ficassem vexados os mensageiros da 
Boa Nova. Que não levassem consigo quaisquer resíduos da intolerância ou hostilidade. Que não se contagiassem por 
qualquer força negativa da visitação. Simplesmente, deixassem no local o que do local era. E seguissem... porque o trabalho, 
na seara do Senhor, não há de faltar para o bom operário.  
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Também que não firmassem nenhum sentido de valor, qualquer julgamento, para respostas daquele jaez. Deixassem, pois a 
Deus, ou seja, à Lei, que é onipresente, operar. No dia do juízo, que é o dia do acerto do carma, isto é, em todo o tempo de 
fim de ciclo – e eles são vários – no íntimo de cada pessoa, as experiências necessárias à transformação se imporão. A Deus 
isto pertence. 

 

 

Ao recolher-me, na hora da meditação, afinando a sintonia com o Mestre: 

2. Como entrar e sair do recinto interno na meditação? 

Como já me orientaste, divino Mestre, que meu destino não visa os samaritanos ou gentios, mas o pastoreio em que 
desatendi a tua voz de pastor, entendo que a cidade é meu domicílio, a aldeia, meu aposento, e a casa, minha alma errante. 
Encaminhas-me, de verdade, a mim mesmo, com o propósito claro de me pacificar. 

Quando sento para meditar, saúdo-me pela feliz escolha de me recolher para a comunhão. 

Reafirmo para meu coração dorido de tantos vais-e-vens perturbados: “acalma-te nobre sofredor porque está próximo o 
reino dos céus”. 

Ofereço-me a segunda saudação: “a paz seja contigo”. E queira Deus que eu me dignifique a recebe-la, pois não há galardão 
maior. 

Para que o circuito da paz contemple sua subida do coração ao cérebro e o retorno à própria fonte crística, formando um 
círculo de luz a se expandir, a fé deverá ser minha potência prima. 

Creio que em cada instante constituo o silêncio interior, calando qualquer demanda circunstancial para tão somente a ti me 
dedicar. Viver tua plenitude, Amigo Divino, significa experimentar a dimensão divina que há em mim para ser “um 
contigo”.  

No recinto interno da meditação, portanto, contigo entro, permaneço e saio. Seja a tua paz presente, agora e sempre. 

 

88.2 Versículo(s) para a meditação: Mateus 10: 3. 

 
E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; mas se o não for, torne para vós vossa paz. 

 

RedeUnaViva: Meditação Cristã 89 – paragem 333 – 29.05.16  
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MATEUS 10:16-23 
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