
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 

Terça-feira da 1ª Semana do Tempo Comum 
1) Oração 
 
Ó Deus, atendei como pai às preces do vosso povo; dai-nos a compreensão dos 
nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.  

 
2) Leitura do Evangelho – (Marcos 1,21-28) 
 
Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na 
sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, 
pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da Lei. Estava 
então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que 
queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu 
és o Santo de Deus". Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele"! Então o espírito mau 
sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram 



muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento 
novo dado com autoridade: Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem!" 
E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. 
- Palavra da Salvação. 

      
3) Reflexão 
 
* A sequência dos evangelhos dos dias desta semana. O evangelho de ontem 
informava sobre a primeira atividade de Jesus: chamou quatro pessoas para 
formar comunidade com ele (Mc 1,16-20).                                                    

  
              O evangelho hoje descreve a admiração do povo diante do ensinamento 
de Jesus (Mt 1,21-22) e o primeiro milagre expulsando um demônio (Mt 1,23-
28). 
             
O evangelho de amanhã narra a cura da sogra de Pedro (Mc 1,29-31), a cura de 
muitos doentes (Mc 1,32-34) e a oração de Jesus num lugar isolado (Mc 1.35-
39). Marcos recolheu estes episódios, que eram transmitidos oralmente nas 
comunidades, e os uniu entre si como tijolos numa parede. Nos anos 70, ano em 
que ele escreve, as Comunidades necessitavam de orientação. Descrevendo como 
foi o início da atividade de Jesus, Marcos indicava como elas deviam fazer para 
anunciar a Boa Nova. Marcos faz catequese contando para as comunidades os 
acontecimentos da vida de Jesus. 



   
* Jesus ensina com autoridade, diferente dos escribas. A primeira coisa que o 
povo percebe é o jeito diferente de Jesus ensinar. Não é tanto o conteúdo, mas 
sim o jeito de ensinar, que impressiona. Por este seu jeito diferente, Jesus cria 
consciência crítica no povo com relação às autoridades religiosas da época. O 
povo percebe, compara e diz: Ele ensina com autoridade, diferente dos escribas. 
Os escribas da época ensinavam citando autoridades. Jesus não cita autoridade 
nenhuma, mas fala a partir da sua experiência de Deus e da vida. Sua palavra 
tem raiz no coração. 

 
* Vieste para nos destruir! Em Marcos, o primeiro milagre é a expulsão de um 
demônio. Jesus combate e expulsa o poder do mal que tomava conta das pessoas 
e as alienava de si mesmas. O possesso gritava: “Eu sei quem tu és: tu és o 
Santo de Deus!” O homem repetia o ensinamento oficial que apresentava o 
messias como “Santo de Deus”, isto é, como um Sumo Sacerdote, ou como rei, 
juiz, doutor ou general. Hoje também, muita gente vive alienada de si mesma, 
enganada pelo poder dos meios de comunicação, da propaganda do comércio. 
Repete o que ouve dizer. Vive escrava do consumismo, oprimida pelas prestações 
em dinheiro, ameaçada pelos cobradores. Muitos acham que sua vida ainda não é 
como deveria ser se eles não puderem comprar aquilo que a propaganda anuncia 
e recomenda. 



 
* Jesus ameaçou o espírito mau: “Cale-se, e saia dele!”O espírito sacudiu o 
homem,deu um grande grito e saiu dele. Jesus devolve as pessoas a si 
mesmas.Devolve a consciência e a liberdade. Faz a pessoa recuperar o seu 
perfeito juízo (cf. Mc 5,15). Não é nem era fácil, nem ontem, nem hoje, fazer 
com que a pessoa comece a pensar e atuar diferentemente da ideologia oficial. 

  
* Ensinamento novo! Ele manda até nos espíritos impuros. Os dois primeiros 
sinais da Boa Nova que o povo percebe em Jesus, são estes: o seu jeito diferente 
de ensinar as coisas de Deus, e o seu poder sobre os espíritos impuros. Jesus 
abre um novo caminho para o povo conseguir a pureza. Naquele tempo, uma 
pessoa declarada impura já não podia comparecer diante de Deus para rezar e 
receber a bênção prometida por Deus a Abraão. Ela teria que purificar-se 
primeiro. Esta e muitas outras leis e normas dificultavam a vida do povo e 
marginalizavam muita gente como impura, longe de Deus. Agora, purificadas 
pelo contato com Jesus, as pessoas impuras podiam comparecer novamente na 
presença de Deus. Era uma grande Boa Notícia para eles! 



  
 
4) Para um confronto pessoal 
 
1) Será que posso dizer: “Eu sou plenamente livre, senhor de mim mesmo”? Se 
não o posso dizer de mim mesmo, então algo em mim é possesso por outros 
poderes. Como faço para expulsar este poder estranho?  
 
2) Hoje muita gente não vive, mas é vivido. Não pensa, mas é pensado pelos 
meios de comunicação. Já não tem pensamento crítico. Já não é dono de si 
mesmo. Como expulsar este “demônio”? 
 
5) Oração final 
 
Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso teu nome em toda a terra! Sobre os céus 
se eleva a tua majestade! Que coisa é o homem, para dele te lembrares, que é o 
ser humano, para o visitares?                      (Sl 8, 2.5) 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21) 

“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. 

Aos domingos rezamos missa por todos que colaboram com nossa obra de 

Evangelização. Se cada um que visita esta página doar apenas R$-50,00 por mês já 

daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam assim... 

Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada... 
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Que Deus abençoe você! 
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 QUEM É O PE. LUCAS?  
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