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Os quatro animais de Ap 4,6-8 (Ez 1,5-21)
Ez 1,5ss
Estes quatro animais fazem memória da visão que o profeta Ezequiel teve
da Glória de Deus no exílio da Babilônia (Ez 1,5ss).
O profeta via a Glória de Deus sobre um carro. E o carro tinha quatro
rodas imensas que iam da terra ao céu. E em cada roda havia uma figura:
a de um ser humano, a de um leão, a de um boi e a de uma águia.
Os animais de cada uma dessas rodas foram vinculados aos quatro
evangelhos por Santo Irineu no final do séc. II (Sto Irineu: + 203).
As rodas giravam e iam da terra ao céu, unindo-os, tal como o arco-íris.
Humanizam o sagrado e divinizam a humanidade e toda criação.

Ap 4,6-8
6 Diante do trono havia como que um mar de vidro semelhante ao cristal.
Diante do trono e ao redor, quatro seres vivos, cheios de olhos na frente e
atrás.
7 O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo um touro, o terceiro tinha o
rosto como de um ser humano (antropo) e o quarto parecia uma águia
voadora.
8 Os quatro seres vivos tinham cada um seis asas, e em volta e por dentro
estavam cheios de olhos e não cessavam de clamar dia e noite:
“Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-poderoso, que era, que é e que
vem”.
No Apocalipse, essas 4 figuras adoram a Deus, dando a ele glórias. A
criação se põe a serviço do grande arquiteto, o criador.
Os quatro animais são símbolo daquilo que há, na criação, de mais
nobre/leão, de mais forte/touro, de mais sábio/ser humano e de mais
ágil/águia).

Evangelho segundo Marcos – Leão: Jesus Rei
Na Bíblia, o leão é símbolo ...
- da crueldade dos chefes

Sf 3,3: Os chefes, em seu seio, são leões que rugem; os juízes são lobos da tarde, que
nada guardam para a manhã.

- do castigo de Deus
Os 5,14: Pois eu sou um leão para Efraim, um filhote de leão para a casa de Judá. Eu,
eu mesmo, despedaço e vou embora, carrego e ninguém salva.

- de satanás
1Pd 5,8: Estai alerta e vigiai, pois o adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda
rondando à procura de quem devorar.

- é o rei dos animais (força, valentia, autoridade, poder, glória, nobreza:
Pr 30,30: O leão, o mais valente dos animais, que não retrocede diante de nada.

O profeta João Batista
Mc 1,2 Como está escrito no profeta Isaías:
Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente; ele preparará o teu caminho.
3Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor,endireitai as suas estradas
4 Assim apareceu João no deserto, batizando e pregando um batismo de conversão para o
perdão dos pecados.
Is 40,3 Uma voz clama: “Abri no deserto um caminho para o Senhor, nivelai na estepe
uma estrada para nosso Deus!

É bastante natural que se associe esta voz do profeta com a de um leão
Am 3,4.8: Ruge o leão na floresta em que tenha uma presa? Levanta o filhote do leão a
voz no esconderijo, sem que tenha capturado algo? ... Um leão rugiu, quem não temerá? O
Senhor Deus falou, quem não profetizará?

Jesus, o verdadeiro rei soberano que tem a força de Deus, vence os
poderes de morte Ap 5,5)
Mas um dos anciãos me disse: “Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e os sete selos”.

O leão representa a glória de Deus e nos ensina a reconhecer que Deus é
nossa força e dinamismo.

Jesus como Rei (Reino/família de Deus: “Abba/Pai” – Mc 14,36)

Seu projeto:
- o Reino

Mc 1,14-15: Depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia. Pregava o Evangelho
de Deus, dizendo: “Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e
crede no Evangelho”.
Mais uma razão para refletir sobre “Jesus Rei” em Marcos, pois as primeiras
palavras ditas por Jesus neste Evangelho referem-se à proximidade do Reino de
Deus.

- Reino de paz (Mc 11,1-11)
Jo 14,27 Deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Eu vo-la dou não como o mundo a dá.
Não fiqueis perturbados nem tenhais medo.

- Reino de vida e de justiça
Jo 10,10: O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a
tenham em abundância.
Mt 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas
vos serão dadas de acréscimo.

- Em contraste com os reinos deste mundo
Mc 15,2.12.18:
- Pilatos perguntou-lhe: “És tu o rei dos judeus?”Jesus respondeu: “Tu o dizes”.
- Pilatos lhe perguntou de novo: “Que quereis, pois, que eu faça deste a quem
chamais de rei dos judeus?”
- E começaram (os soldados) a saudá-lo: “Salve, rei dos judeus”.
Jo 18,33-37 Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: “És tu o rei
dos judeus?” Jesus respondeu: “Perguntas por ti mesmo ou foram os outros que te disseram
isto de mim?” Pilatos disse: “Por acaso eu sou um judeu? A tua nação e os sumos
sacerdotes te entregaram a mim: o que fizeste?” Jesus respondeu: “Meu reino não é
deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros teriam lutado para que eu não fosse
entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui”. Pilatos disse-lhe então: “Logo, tu és
rei?”Jesus respondeu: “Tu o dizes: eu sou rei.
Jo 17,14-15 Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou porque não são do mundo, como
também eu não sou do mundo. Não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os
guardes do maligno.
Lc 17,20-21: Interrogado pelos fariseus, quando chegaria o reino de Deus, Jesus
respondeu-lhes: “O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer ‘está
aqui’ ou ‘está ali’, porque o reino de Deus está no meio de vós”.

Seu trono: a cruz (cf. Jo 19,19-20); sua coroa: espinhos
Mc 15,26: A inscrição com o motivo de sua condenação dizia: O rei dos judeus.
Mc 15,17: Vestiram-lhe um manto de púrpura e o coroaram com uma coroa tecida de
espinhos.

Seu poder: o serviço na fragilidade, sem armas nem exército (cf. Mt
2,1-12; Is 7-11; Jo 13,1-17)

Mc 10,45: Pois também o Filho humano (antropo) não veio para ser servido mas para
servir e dar sua vida em resgate de muitos.

Sua arma: a verdade, o amor
Jo 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jo 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Jo 18,37: Pilatos disse-lhe então: “Logo, tu és rei?”Jesus respondeu: “Tu o dizes: eu sou
rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo: para dar testemunho da verdade (amor fiel).
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz”.

Seu pedido: o reino do Pai (família de Deus)
Mt 6,10: “Venha o teu Reino, seja feita a tua vontade”.

Seus súditos: pequeninos/pobres no espírito/perseguidos/prostitutas
Mc 10,14: Vendo isso, Jesus se aborreceu e lhes disse: “Deixai vir a mim as crianças e não
as impeçais, pois o reino de Deus é daqueles que são como elas”.
Mt 5,3.10: Felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Mt 21,31: Qual dos dois fez a vontade do pai? “O primeiro”, responderam eles (sumos
sacerdotes e os anciãos). Jesus lhes disse: “Eu vos garanto que os cobradores de
impostos e as prostitutas entram antes no reino de Deus do que vós.

Parábolas do Reino
- Semeador (Mc 4,3-9.13-20)
- Semente que germina por si só (Mc 4,26-29)
- Grão de mostarda (Mc 4,30-32)
- Joio e trigo (Mt 13,24-30.36-43)
- Fermento (Mt 13,33)
- Tesouro (Mt 13,44)
- Pérola (Mt 13,45-46)
- Rede (Mt 13,47-50)
- Devedor implacável (Mt 18,23-35)
- Trabalhadores da vinha (Mt 20,1-16)
- Banquete nupcial (Mt 22,1-14)
- Dez virgens (Mt 25,1-13)
- Talentos (Mt 25,14-30)
- Último julgamento (Mt 25,31-46)
Nestas parábolas, Jesus revela a força transformadora do reino em meio a um mundo
hostil. Um reino de perdão que é dinâmico e que não tem mais volta. Um reino que é dom
gratuito, diante do qual é preciso tomar a decisão de acolher, esperar e arriscar. Uma
coisa é fundamental na vida: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça (Mt
6,33).
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