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II DOMINGO DO TEMPO COMUM -ANO B 

CHAMADOS POR DEUS 
Quem lê com atenção o final do primeiro capítulo do evangelho de São João, e o 

princípio do segundo, descobre uma sequência de fatos que se desenrolam no decurso de 

uma semana: "a semana inaugural" como a intitulam os comentadores.  

 
Depois da narração do encontro de João Batista com os sacerdotes e levitas que 

tinham vindo de Jerusalém para sondar quem ele era e aos quais ele respondera: “Eu sou 

a voz que clama no deserto: Aplainai o caminho do Senhor" (Jo 1, 23), seguem-se o 

testemunho de João sobre Jesus, a vocação de André e Pedro, a chamada de Felipe e de 

Natanael, começando sempre com as palavras "no dia seguinte".  

 



Depois vem o episódio das bodas de Caná, indicando-se que foi "três dias depois". 

Conclui-se, portanto, essa semana, com a manifestação de sua glória" (Cfr Jo 1,20-2,11).  

 
E a beleza de tudo isso é que Jesus vai-se manifestando. Acontece aquela imagem 

tão luminosa da Bíblia: o caminho do fogo, quando cai uma fagulha num canavial. E esse 

caminho não pára nas margens do lago de Tiberíades e na Galiléia, Vai como que explodir 

em Jerusalém em Pentecostes, e vai sulcar o Mediterrâneo nas viagens de São Paulo e 

vai ganhar todas as terras e mares da História na dinâmica missionária da Igreja. É a 

vocação da humanidade para o Reino de Cristo.  

 
Mas não é uma ação quase mecânica ou estereotipada. O chamado vem de Deus 

para cada um. Como veio para o menino Samuel, mil anos antes de Cristo, como veio para 

André, Pedro, Felipe, Natanael e todos os outros apóstolos e discípulos. Cada um é para 

Deus um mundo à parte. E sobre cada um Deus tem seus desígnios particulares. Cabendo 

a cada um dizer como disse Samuel: "Falai, Senhor, que o vosso servo escuta" (1 Sm 3, 

10). E isso vale não somente para essas vocações de certo modo privilegiadas, que são a 

vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Vale para a vocação de cada um à existência e, 

muito mais, para a vocação ao cristianismo, ao seguimento de Jesus, ao batismo, à vida 

da fé.  



 
Não é sem especial inspiração da sabedoria que vem do alto, que a Liturgia nos 

propõe, no início destes domingos após as festas de Natal, o tema da "vocação". As 

celebrações do Natal nos mergulharam na realidade da presença de Jesus. Realmente 

"Ele está no meio de nós". O importante agora é acolhê-lo em nosso coração e em nossa 

vida.  

 
Temos que fazer que as indicações do calendário dos séculos, "antes de Cristo" e 

"depois de Cristo", não sejam apenas uma classificação da contagem do tempo 

cronológico; mas sejam a expressão de um modo de viver: um viver segundo Cristo em 

oposição a um viver sem Cristo. Que não aconteça por nossa culpa que se justifique a 

expressão que andam forjando para a nossa época: era pós-cristã.  

 
Temos que ser coerentes com nosso nome de cristãos. Temos que viver a resposta à 

vocação de Deus na fidelidade de cada dia. Como o fizeram os apóstolos, como o fez 



especialmente a Virgem Maria, que respondeu dia a dia à missão que Deus lhe confiou, 

dizendo com cada um de seus atos: "Faça-se em mim segundo a tua palavra". Assim 

realizamos nossa vocação pessoal e trazemos a parcela de nossa cooperação para que o 

mundo seja todo cristão.  

 
A fé vivida por cada um dos cristãos tem um benéfico transbordamento na 

comunidade. Acontece - talvez pudéssemos dizer - uma espécie de osmose espiritual, 

graças à qual a comunidade, mesmo insensível ou descrente, vai assimilando a sabedoria 

do Evangelho praticada pelos fiéis. Quanto mais fielmente vivermos nossa vocação 

cristã, tanto mais o mundo será de Cristo. Essa responsabilidade compete de modo 

particular aos fiéis leigos. Eles não pertencem à Igreja docente; não ocupam um lugar na 

hierarquia eclesiástica; mas devem manifestar na vida secular - na família, no trabalho, 

nos negócios, na cultura -o sacerdócio comum de que são portadores, "anunciando os 

poderes daquele que das trevas os chamou à sua luz admirável" (1 Pd 2,9).  

 
Por toda parte devem dar testemunho de Cristo. "E aos que o pedirem, dêem as 

razões de sua esperança na vida eterna" (Ibid., 3, 15). Tudo isso foi tratado amplamente 

na Exortação Apostólica do Santo Padre João Paulo II sobre " A vocação e a missão dos 

leigos na Igreja e no mundo": Christi fideles laici".  

Somos todos responsáveis pela penetração do Evangelho no coração da 

humanidade. Que ninguém queira permanecer omisso!  

LEITURAS do II domingo do Tempo Comum:  

1ª -1 Sm 3, 3b-10, 19.  

2ª -1 Cor 6, 13 c-15a, 17 -20.  

3ª - Jo 1, 35-42.  



AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 
 
Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 

Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos 
cristãos católicos e protestantes preciosas homilias diárias e sugestões litúrgicas, tratando dos 
mais diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias dominicais, Teologia Popular, os 
artigos sobre catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, 
desde as obras dos primeiros cristãos até reflexões sobre os problemas atuais de nossa 
sociedade. 

Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 
reiais mensais)o que tem limitado muitíssimo nossas ações que só tem o objetivo de oferecer 
um serviço de alta qualidade, gratuitamente.  

Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para 
que possamos atender a você e a outros leitores da melhor forma possível, utilize as 
informações abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, 
para que possamos lhe enviar uma pequena lembrança de agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

        

     DIREÇAO ESPIRITUAL  
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 QUEM É O PE. LUCAS?  
Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158   

http://www.homilia.com.br/contatos.asp
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158

