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

Quinta-feira da 2ª Semana do Tempo Comum

SÃO FRANCISCO DE SALES BISPO E DOUTOR

1) Oração
Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra,escutai com bondade as
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Primeira Leitura: Hebreus 7, 25-28; 8, 1-6
Leitura da carta aos Hebreus - Irmãos, 25É por isso que lhe é possível levar a
termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para
interceder em seu favor. 26Tal é, com efeito, o Pontífice que nos convinha:
santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus,
27
que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer
todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos do
povo; pois isto o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo.
28
Enquanto a lei elevava ao sacerdócio homens sujeitos às fraquezas, o

juramento, que sucedeu à lei, constitui o Filho, que é eternamente perfeito. 1O
ponto essencial do que acabamos de dizer é este: temos um Sumo Sacerdote,
que está sentado à direita do trono da Majestade divina nos céus, 2Ministro do
santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor, e não por
homens. 3Todo pontífice é constituído para oferecer dons e sacrifícios.
Portanto, é necessário que ele tenha algo para oferecer. 4Por conseguinte, se
ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, porque já existem aqui
sacerdotes que têm a missão, de oferecer os dons prescritos pela lei. 5O culto
que estes celebram é, aliás, apenas a imagem, sombra das realidades
celestiais, como foi revelado a Moisés quando estava para construir o
tabernáculo: Olha, foi-lhe dito, faze todas as coisas conforme o modelo que te
foi mostrado no monte (Ex 25,40). 6Ao nosso Sumo Sacerdote, entretanto,
compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma
aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial(39)
REFRÃO: Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!
1. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu
vos disse: “Eis que venho!” -R.
2. Sobre mim está escrito no livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo
em meu coração vossa lei!”-R.
3. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis:
não fechei os meus lábios! -R.
4. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor! Digam
sempre: “É grande o Senhor!” os que buscam em vós seu auxílio. -R.

2) Leitura do Evangelho (Marcos 3,7-12)
Naquele tempo, 7Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita
gente da Galiléia o seguia. 8E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da
Iduméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque
tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. 9Então Jesus pediu aos discípulos que lhe
providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse.
10
Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal
jogavam-se sobre ele para tocá-lo. 11Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés,
gritando: "Tu és o Filho de Deus!" 12Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem
quem ele era.
- Palavra da Salvação.

3) Reflexão
* A conclusão a que se chega, no fim destes cinco conflitos (Mc 2,1 a 3,6), é que a Boa Nova de
Deus tal como era anunciada por Jesus dizia exatamente o contrário do ensinamento das
autoridades religiosas da época. Por isso, no fim do último conflito, se prevê que Jesus não vai
ter vida fácil e será combatido. A morte aparece no horizonte. Decidiram matá-lo (Mc 3,6).
Sem uma conversão sincera não é possível as pessoas chegarem a uma compreensão correta da
Boa Nova.

* Um resumo da ação evangelizadora de Jesus. Os versículos do evangelho de hoje (Mc 3,7-12)
são um resumo da atividade de Jesus e acentuam um enorme contraste. Um pouco antes, em

Mc 2,1 a 3,6, só se falou em conflitos, inclusive em conflito de vida e morte entre Jesus e as
autoridades civis e religiosas da Galiléia (Mc 3,1-6). E aqui no resumo, aparece o contrário: um
movimento popular imenso, maior que o movimento de João Batista, pois veio gente não só da
Galiléia, mas também da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, da Transjordânia e até da região
pagã de Tiro e Sidônia para encontrar-se com Jesus! (Mc 3,7-12). Todos querem vê-lo e tocar
nele. É tanta gente, que o próprio Jesus fica preocupado. Ele corre o perigo de ser esmagado
pelo povo. Por isso, pediu aos discípulos para manter um barco à disposição a fim de que o povo
não o apertasse. E do barco falava à multidão. Eram sobretudo os excluídos e os
marginalizados que vinham a ele com seus males: os doentes e os possessos. Estes, que não
eram acolhidos na convivência social da sociedade da época, são acolhidos por Jesus. Eis o
contraste: de um lado, a liderança religiosa e civil que decide matar Jesus (Mc 3,6); do outro
lado, um movimento popular imenso que busca a salvação em Jesus. Quem vai ganhar?

* Os espíritos impuros e Jesus. A insistência de Marcos na expulsão dos demônios é muito
grande. O primeiro milagre de Jesus é a expulsão de um demônio (Mc 1,25). O primeiro
impacto que Jesus causa no povo é por causa da expulsão dos demônios (Mc 1,27). Uma das
principais causas da briga de Jesus com os escribas é a expulsão dos demônios (Mc 3,22). O
primeiro poder que os apóstolos vão receber quando são enviados em missão é o poder de
expulsar os demônios (Mc 6,7). O primeiro sinal que acompanha o anúncio da ressurreição é a
expulsão dos demônios (Mc 16,17). O que significa expulsar os demônios no evangelho de
Marcos?

* No tempo de Marcos, o medo dos demônios estava aumentando. Algumas religiões, em vez de
libertar o povo, alimentavam nele o medo e a angústia. Um dos objetivos da Boa Nova de Jesus
era ajudar o povo a se libertar deste medo. A chegada do Reino de Deus significou a chegada
de um poder mais forte. Jesus é “o homem mais forte” que chegou para amarrar o Satanás, o
poder do mal, e roubar dele a humanidade prisioneira do medo (Mc 3,27).

Por isso, Marcos insiste tanto, na vitória de Jesus sobre o poder do mal, sobre o demônio, sobre
o Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Do começo ao fim, com palavras quase iguais, ele
repete a mesma mensagem: “E Jesus expulsava os demônios!” (Mc 1,26.27.34.39; 3,1112.15.22.30; 5,1-20; 6,7.13; 7,25-29; 9,25-27.38; 16,9.17). Parece até um refrão! Hoje, em vez
de usar sempre as mesmas palavras preferimos usar palavras diferentes. Diríamos: “O poder
do mal, o Satanás, que mete tanto medo no povo, Jesus o venceu, dominou, amarrou,
destronou, derrotou, expulsou, eliminou, exterminou, aniquilou, abateu, destruiu e matou!” O
que Marcos nos quer dizer é isto: “Ao cristão é proibido ter medo de Satanás!” Depois que
Jesus ressuscitou, já é mania e falta de fé apelar, a toda hora, para Satanás, como se ele
ainda tivesse algum poder sobre nós. Insistir no perigo dos demônios para chamar o povo de
volta para as igrejas é desconhecer a Boa Nova do Reino. É falta de fé na ressurreição de
Jesus!

4) Para um confronto pessoal
1) Como você vive a sua fé na ressurreição de Jesus? Contribui para vencer o medo?
2) Expulsão dos demônios. Como você faz para neutralizar esse poder em sua vida?

5) Oração final
Exultem e se alegrem em ti todos os que te buscam; digam sempre: “O SENHOR é
grande” os que desejam a tua salvação. (Sal 39, 17)
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“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
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