EVANGELHO DO DIA E HOMILIA
(LECTIO DIVINA)
REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM

I SEMANA COMUM
Primeira Leitura: Hebreus 4, 1-5.11
Leitura da carta aos Hebreus - Irmãos, 1Enquanto, pois, subsiste a promessa
de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o
risco de ser excluído. 2A boa nova nos foi trazida a nós, como o foi a eles. Mas
a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. 3Nós, porém, se
tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: Eu jurei na minha
ira: não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão
concluídas desde a criação do mundo; 4pois, em certa passagem, falou do
sétimo dia o seguinte: E, terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo
dia (Gn 2,2). 5Se, pois, ele repete: Não entrarão no lugar do meu descanso,
11
Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso para não cairmos por nossa
vez na mesma incredulidade. - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial(77)
REFRÃO: Não vos esqueçais das obras do Senhor!

1. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, e transmitiram para nós os nossos
pais, à nova geração nós contaremos: As grandezas do Senhor e seu poder. R.
2. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua
esperança; das obras do Senhor não se esqueçam, e observem fielmente os
seus preceitos. -R.
3. Nem se tornem, a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma
raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus, em seu espírito. -R.
Evangelho: Marcos 2, 1-12

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos - Naquele tempo,
1
Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que
ele estava em casa. 2Reuniu-se uma tal multidão, que não podiam encontrar
lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. 3Trouxeram-lhe um
paralítico, carregado por quatro homens. 4Como não pudessem apresentar-lho
por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se
achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico.
5
Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: "Filho, perdoados te são os
pecados." 6Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos
outros: 7"Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode
perdoar pecados senão Deus?" 8Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito
nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: "Por que pensais isto nos vossos
corações? 9Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados,
ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? 10Ora, para que conheçais o
poder concedido ao Filho do homem sobre a terra (disse ao paralítico), 11eu te
ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa." 12No mesmo instante,
ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A, multidão
inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus,
dizendo: "Nunca vimos coisa semelhante." - Palavra da salvação.

CURA E PERDÃO
O cenário em que um dia Jesus curou um paralítico em Cafarnaum tem algo de
quase teatral. A multidão que se aglomerava na casa e junto da porta do lugar em que
Jesus estava era tão grande que se tornava impossível mais alguém se aproximar dele.
Nisso um grupo de homens traz um paralítico deitado numa maca.

Não conseguem abrir caminho no meio de tanta gente - Recorrem, então, a um
estratagema. Sobem com o doente por uma escada exterior, jeitosamente removem uma
parte da cobertura da casa temos que pensar em tetos bem mais rudimentares do que
os de hoje - e com a ajuda de cordas descem a maca até o recinto em que está Jesus. É
fácil imaginar a atenção de todos, atraídos por fato tão inédito. E é claro que terão
ajudado a fazer o doente chegar perto do Mestre.

Jesus ficou profundamente impressionado com a fé extraordinária daqueles
homens. E logo se dirigiu ao paralítico e lhe disse: "Filho, os teus pecados te são

perdoados" (Mc 2, 5). Eles não tinham pedido isso. Por que, então, Jesus começou por
aí? Não é que Ele concordasse com a opinião muito geral no meio do povo de que as
doenças eram devidas aos pecados da pessoa. Ou até de seus antepassados!

Ele um dia repudiou claramente essa idéia (Jo 9, 3). O que o Divino Mestre queria
era mostrar que o mais importante era o bem espiritual daquele homem. Ele vinha ao
mundo para isso em primeiro lugar. O perdão dos pecados era sabidamente um dom
messiânico. Em todo caso, não podemos desconhecer uma grande verdade que se torna
cada vez mais comprovada. E é que a paz da alma abre o caminho para a saúde do
corpo. Tão íntima é a relação entre o corpo e a alma!

Mas o milagre vai ter um especial valor apologético. Estavam ali alguns escribas e
começaram a dizer no interior de seus corações: "Como é que este homem pode falar
assim? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados". (lb., 7).

Jesus penetrou-Ihes o pensamento. E disse uma grande palavra, que valeu para
eles e para todos: "Por que estais pensando assim em vossos corações? Que é mais
fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e
caminha? Pois bem, para que vejais que o Filho do Homem tem poder de perdoar
pecados sobre a terra - voltou-se para o paralítico e lhe disse: Levanta-te, toma teu leito
e vai para tua casa" (lb., 9-11). Na mesma hora o doente se levantou completamente

curado e, perante os olhos estupefatos da multidão, partiu para a sua casa. É admirável
esta página do Evangelho, como das mais expressivas para demonstrar o poder de
Jesus. Seu poder divino!

De fato, só Deus tem o poder de perdoar pecados. E Jesus os perdoou; e o
demonstrou, realizando a maravilhosa cura do paralitico. Seu gesto é o de uma
autoridade pessoal e direta. Um profeta teria implorado o perdão de Deus para o
pecador. E teria manifestado, como fez Natan a Davi, que Deus lhe estava dando o
perdão. Em Jesus é diferente. Ele declara com seu próprio poder: "Teus pecados te são
perdoados".

E assim podemos concluir que esta passagem do Evangelho é uma das mais
claras em que se manifesta a divindade de Jesus. E ela completa todas as outras que,
com maior ou menor vigor, com maior ou menor transparência, manifestam que Jesus é
Deus. Não podemos deixar de refletir neste momento sobre o poder de perdoar os
pecados que Jesus deixou no mundo.
Ao instituir a Igreja, Ele sabia que ela seria santa e pecadora. Feita de homens que
iriam precisar uma e mais vezes do perdão do céu. E, então, deixou aos apóstolos e a
seus sucessores o sacramento do perdão. Um grande dom de sua misericórdia! Por
meio desse sacramento se repete milhares de vezes na superfície da terra a sentença de
paz ouvida em Cafarnaum: "Filho, os teus pecados te são perdoados". E por detrás das
palavras do ministro da Igreja, está a voz e o coração de Cristo, distribuindo o rio da
misericórdia que começou a correr na tarde da Ressurreição, na primeira aparição do
Ressuscitado no Cenáculo: "Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-Ihes-ão
perdoados" (Jo 20, 23).
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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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Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa!
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