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

Quinta-feira da 3ª Semana do Tempo Comum

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.

2) Leitura do Evangelho (Marcos 3,13-19) ou Lucas 10,1-9
Naquele tempo, 13Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até
ele. 14Então Jesus designou Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los
a pregar, 15com autoridade para expulsar os demônios. 16Designou, pois, os
Doze: Simão, a quem deu o nome de Pedro; 17Tiago e João, filhos de
Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer "Filhos do
trovão"; 18André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão, o cananeu, 19e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.

Palavra da Salvação.
3) Reflexão

(Marcos 3,13-19)

* O evangelho de hoje descreve a escolha e a missão dos doze apóstolos.
Jesus começou com dois discípulos e em seguida mais dois (Mc 1,16-20).
Aos poucos, o número foi crescendo. Lucas informa que ele chamou mais 72
discípulos para ir com ele na missão (Lc 10,1).

* Marcos 3,13-15: O chamado para uma dupla missão
Jesus chama os que ele quer e eles foram até ele. Em seguida, “Jesus
constituiu o grupo dos Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a
pregar, com autoridade para expulsar os demônios”. Jesus os chama para
uma dupla finalidade, para uma dupla missão: 1) Estar com ele, isto é,
formar comunidade na qual ele, Jesus, é o eixo. 2) Pregar e ter poder para
expulsar os demônios, isto é, anunciar a Boa Nova e combater o poder do
mal que estraga a vida do povo e aliena as pessoas. Marcos diz que Jesus
subiu a uma montanha e, estando lá, chamou os discípulos. A chamada é
uma subida! Na Bíblia, subir a montanha evoca a montanha onde Moisés
subiu e teve um encontro com Deus (Ex 24,12). Lucas diz que Jesus tinha
subido a montanha, rezou a noite toda e, no dia seguinte, chamou os
discípulos. Rezou a Deus para saber a quem escolher (Lc 6,12-13). Depois
de haver chamado, Jesus oficializa a escolha feita e cria um núcleo mais
estável de doze pessoas para dar maior consistência à missão. É também

para significar a continuidade do projeto de Deus. Os doze apóstolos do NT
são os sucessores das doze tribos de Israel.

* Nasce assim a primeira comunidade do Novo Testamento, comunidade
modelo, que vai crescendo ao redor de Jesus ao longo dos três anos da sua
atividade pública. No início, são apenas quatro (Mc 1,16-20), Aos poucos, a
comunidade cresce de acordo com o aumento da missão nas aldeias e
povoados da Galiléia. Chegou ao ponto de eles não terem nem tempo para
comer e descansar (Mc 3,2). Por isso, Jesus se preocupava em proporcionar
um descanso para os discípulos (Mc 6,31) e em aumentar o número dos
missionários e missionárias (Lc 10,1). Deste modo Jesus procura manter o
duplo objetivo do chamado: estar com ele e ir em missão. A comunidade
que assim se forma ao redor de Jesus tem três características básicas que
pertencem à sua natureza: ela é formadora, missionária e inserida no meio
dos pobres da Galiléia.

2. Marcos 3,16-19: A lista dos nomes dos doze apóstolos.
Em seguida, Marcos traz os nomes dos doze: Simão, a quem deu o nome
de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de
Boanerges, que quer dizer "filhos do trovão"; André, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas
Iscariotes, aquele que depois o traiu. Grande parte destes nomes vem do

Antigo Testamento. Por exemplo, Simeão é o nome de um dos filhos do
patriarca Jacó (Gn 29,33). Tiago é o mesmo que Jacó (Gn 25,26). Judas é o
nome de outro filho de Jacó (Gn 35,23). Mateus também tinha o nome de
Levi (Mc 2,14), que é outro filho de Jacó (Gn 35,23). Dos doze apóstolos
sete têm nome que vem do tempo dos patriarcas. Dois se chamam
Simão; dois, Tiago; dois, Judas; um, Levi! Só tem um com nome grego:
Filipe. Seria como hoje numa família todos os filhos terem nomes do tempo
dos índios Raoni, Ubiratan, Jussara, etc, e um só ter um nome americano
Washington. Isto revela o desejo do povo de refazer a história desde o
começo! Vale a pena pensar nos nomes que hoje damos para os filhos.
Como eles, cada um de nós é chamado por Deus pelo nome.

4) Para um confronto pessoal
1) Estar com Jesus e ir em missão é a dupla finalidade da comunidade
cristã. Como você assume este seu compromisso na comunidade a que
pertence?
2) Jesus chamou os discípulos pelo nome. Você, eu, todos nós
existimos, porque Deus me chama pelo nome. Pensa nisso!

5) Oração final
Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o
que diz o SENHOR Deus: ele anuncia paz para seu povo, para seus fiéis, para
quem volta para ele de todo coração. (Sal 84, 8-9)
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Sexta-feira da 2ª Semana do Tempo Comum
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.

2) Leitura do Evangelho (Marcos 3,13-19)
Naquele tempo, 13Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até
ele. 14Então Jesus designou Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los
a pregar, 15com autoridade para expulsar os demônios. 16Designou, pois, os
Doze: Simão, a quem deu o nome de Pedro; 17Tiago e João, filhos de
Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer "Filhos do
trovão"; 18André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão, o cananeu, 19e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.
Palavra da Salvação.

3) Reflexão

(Marcos 3,13-19)

* O evangelho de hoje descreve a escolha e a missão dos doze apóstolos.
Jesus começou com dois discípulos e em seguida mais dois (Mc 1,16-20).
Aos poucos, o número foi crescendo. Lucas informa que ele chamou mais 72
discípulos para ir com ele na missão (Lc 10,1).

* Marcos 3,13-15: O chamado para uma dupla missão
Jesus chama os que ele quer e eles foram até ele. Em seguida, “Jesus
constituiu o grupo dos Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a
pregar, com autoridade para expulsar os demônios”. Jesus os chama para
uma dupla finalidade, para uma dupla missão: 1) Estar com ele, isto é,
formar comunidade na qual ele, Jesus, é o eixo. 2) Pregar e ter poder para
expulsar os demônios, isto é, anunciar a Boa Nova e combater o poder do
mal que estraga a vida do povo e aliena as pessoas. Marcos diz que Jesus
subiu a uma montanha e, estando lá, chamou os discípulos. A chamada é
uma subida! Na Bíblia, subir a montanha evoca a montanha onde Moisés
subiu e teve um encontro com Deus (Ex 24,12). Lucas diz que Jesus tinha
subido a montanha, rezou a noite toda e, no dia seguinte, chamou os
discípulos. Rezou a Deus para saber a quem escolher (Lc 6,12-13). Depois
de haver chamado, Jesus oficializa a escolha feita e cria um núcleo mais
estável de doze pessoas para dar maior consistência à missão. É também
para significar a continuidade do projeto de Deus. Os doze apóstolos do NT
são os sucessores das doze tribos de Israel.

* Nasce assim a primeira comunidade do Novo Testamento, comunidade
modelo, que vai crescendo ao redor de Jesus ao longo dos três anos da sua
atividade pública. No início, são apenas quatro (Mc 1,16-20), Aos poucos, a
comunidade cresce de acordo com o aumento da missão nas aldeias e
povoados da Galiléia. Chegou ao ponto de eles não terem nem tempo para
comer e descansar (Mc 3,2). Por isso, Jesus se preocupava em proporcionar
um descanso para os discípulos (Mc 6,31) e em aumentar o número dos
missionários e missionárias (Lc 10,1). Deste modo Jesus procura manter o
duplo objetivo do chamado: estar com ele e ir em missão. A comunidade
que assim se forma ao redor de Jesus tem três características básicas que
pertencem à sua natureza: ela é formadora, missionária e inserida no meio
dos pobres da Galiléia.

2. Marcos 3,16-19: A lista dos nomes dos doze apóstolos.
Em seguida, Marcos traz os nomes dos doze: Simão, a quem deu o nome
de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de
Boanerges, que quer dizer "filhos do trovão"; André, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas
Iscariotes, aquele que depois o traiu. Grande parte destes nomes vem do
Antigo Testamento. Por exemplo, Simeão é o nome de um dos filhos do
patriarca Jacó (Gn 29,33). Tiago é o mesmo que Jacó (Gn 25,26). Judas é o
nome de outro filho de Jacó (Gn 35,23). Mateus também tinha o nome de
Levi (Mc 2,14), que é outro filho de Jacó (Gn 35,23). Dos doze apóstolos

sete têm nome que vem do tempo dos patriarcas. Dois se chamam
Simão; dois, Tiago; dois, Judas; um, Levi! Só tem um com nome grego:
Filipe. Seria como hoje numa família todos os filhos terem nomes do tempo
dos índios Raoni, Ubiratan, Jussara, etc, e um só ter um nome americano
Washington. Isto revela o desejo do povo de refazer a história desde o
começo! Vale a pena pensar nos nomes que hoje damos para os filhos.
Como eles, cada um de nós é chamado por Deus pelo nome.

4) Para um confronto pessoal
1) Estar com Jesus e ir em missão é a dupla finalidade da comunidade
cristã. Como você assume este seu compromisso na comunidade a que
pertence?
2) Jesus chamou os discípulos pelo nome. Você, eu, todos nós
existimos, porque Deus me chama pelo nome. Pensa nisso!

5) Oração final
Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o
que diz o SENHOR Deus: ele anuncia paz para seu povo, para seus fiéis,
para quem volta para ele de todo coração. (Sal 84, 8-9)
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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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