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III DOMINGO DO TEMPO COMUM -ANO B 

"O TEMPO SE COMPLETOU" 

Traz um sopro de esperança esta palavra que Jesus proclama no início de sua vida 

pública, junto ao mar de Tiberíades: "Completou-se o tempo e está próximo o Reino de 

Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho" (Mc 1, 15).  

 
O tempo que se completou não é o prazo fatal para se cumprir uma ameaça, como 

os quarenta dias de prazo que Jonas deu para Nínive converter-se ou ser destruída (cfr 

Jn 3, 1-5). É a hora de Deus marcada para a salvação. É o tempo messiânico que São 

Paulo chama de "plenitude do tempo" (GJ 4, 4).  

 



Só podemos ficar felizes. E o "evangelho" no qual Jesus nos manda crer significa 

exatamente "boa notícia": o Reino de Deus está próximo. Vamos começar a construí-Io.  

 
Para isso, os pescadores do Lago, chamados por Jesus se dispuseram a deixar seus 

barcos e suas redes e a assumir a nova tarefa que o Mestre Ihes ia confiar. Deixaram 

de ser pescadores de peixes, para se tornarem pescadores de homens, lançando a 

grande rede da palavra de Deus no mar da História para conquistar os homens para o 

Reino.  

 
Para construir esse reino é necessário deixar os caminhos do mal e aderir aos 

caminhos do bem. É necessário "converter-se", A grande palavra sempre presente na 

pregação da Igreja. De modo especial na porta da Quaresma, quando ela impõe sobre 

nossas cabeças as cinzas - símbolo da penitência -e nos diz: "Convertei- vos e crede no 

Evangelho".  

 
Para os que tomam consciência mais profunda do ensina- mento do Evangelho, 

converter-se não é simplesmente deixar de fazer coisas erradas: deixar a mentira, a 

injustiça, a soberba, o egoísmo, a devassidão. E tudo isso e muito mais ainda. É aderir 



profundamente a Cristo. É despojar-se do "velho homem", como se lê com freqüência em 

São Paulo - e revestir-se do homem novo, que é Jesus Cristo. E identificar-se com 

Cristo, a ponto de difundir "o bom perfume de Cristo", simbolizado no bálsamo 

perfumoso com que se mistura o óleo Santo do Crisma, o sacra mento do cristão 

autêntico. E de tal maneira assumir em nós a vida de Cristo, que se possa dizer o que 

dizia São Paulo: "Eu vivo, mas já não sou eu que vivo; é Cristo que vive em mim" (GI 

2,20). Não pode haver coisa mais sublime! A presença de Cristo multiplicada na presença 

dos cristãos, à medida que o Evangelho caminha pelos caminhos da História!  

 

Mas talvez não seja inoportuno lembrar que a conversão é uma tarefa que deve 

continuar a vida toda. Temos sempre que nos converter. Porque continuamos sempre 

expostos a perder ou diminuir a vida da graça que Deus põe em nós.  

 
Estamos rodeados de dificuldades e empecilhos que põem em perigo nosso 

tesouro. Esse tesouro que, como diz ainda São Paulo, "trazemos em vasos de barro" (2 

Co 4, 7).  

 



Dentro de nós há uma lei negativa que nos inclina para o mal. São Paulo a sentia 

dentro de si. Ele, o santo e grande apóstolo. Impressiona-nos ouvir os seus gemidos: 

"Constato essa lei: quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Eu me 

comprazo na lei de Deus segundo o homem interior; mas percebo outra lei nos meus 

membros, que peleja contra a lei de minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que 

existe em meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? 

Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso" (Rm 7,21-25).  

 
E, assim, a vida cristã é uma luta permanente, para cada vez mais fugirmos da lei 

do pecado e caminharmos para a plenitude da lei do Evangelho. Devemos fazê-Io com 

constância. E com coragem! E com alegre esperança! Segundo uma belíssima norma vivida 

por São Paulo e que nós também devemos viver: vamos deixar para trás tudo o que houve 

de errado em nossa vida. Vamos olhar para frente e caminhar na direção do prêmio que 

Deus nos preparou (cfr F13, 13-14).  

 
LEITURAS para o III domingo do Tempo Comum - Ano B:  

1ª - Jn 3,1-5,10.  

2ª - 1 Cor 7, 29-31.  

3ª – Mc 1,14-20.  
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Na liturgia da Palavra deste terceiro domingo do Tempo Comum  

encontramos um trecho do Livro de Jonas. Esse livro não é uma história no sen-
tido próprio da palavra. É uma narrativa didática, uma parábola dramatizada, 
através da qual se transmite uma lição: Deus quer converter os pecadores e tu-
do faz para que isso aconteça. Jonas, o protagonista da parábola, recebe ordem 
de Deus para ir pregar na grande cidade de Nínive, que estava mergulhada no 
pecado e que seria destruída, se não se convertesse. Jonas tenta fugir à ordem 
de Deus. Toma um navio que o levaria para o outro extremo do mar  
mediterrâneo. 

 

. 



 
(A região de Társis, para onde se dirige o navio em que embarcou Jonas, 
representava para os hebreus o último limite do mundo conhecido). Surge uma 
tempestade violenta que ameaça a sorte do navio e a vida de todos os seus 
passageiros. De acordo com um costume supersticioso que havia, aqueles 
homens do mar lançaram sortes para ver quem era a causa da desgraça. A sorte 
cai sobre Jonas. E o atiram ao mar. Mas um grande peixe o engole e três dias 
depois o lança vivo na praia. Jonas recebe nova ordem de Deus e vai pregar a 
penitência em Nínive e a cidade em peso se converte. Mas o estranho profeta 
não se alegra.  

Antes, reclama da extrema clemência de Deus. Retira-se para um lugar fora 
da cidade, constrói uma tenda e se abriga dentro dela. Deus faz crescer uma 
planta, que lhe dá gostosa sombra. Mas vem logo um verme, rói a planta e ela 
seca. Jonas enche o ar de lamentos. Então Deus lhe dá uma serena lição: "Tu te 
lamentas por essa planta que nada fizeste para fazer crescer, e que numa noite 
nasceu e na outra morreu. E eu não hei de me compadecer de Nínive, a grande 
cidade, que tem mais de cento e vinte mil crianças inocentes?" (Jn 4,10-11). 

    
No Evangelho Jesus se referiu duas vezes ao profeta Jonas: uma vez 

quando, anunciando sua Ressurreição, disse que, assim como Jonas passara três 
dias e três noites no ventre do monstro marinho, assim o Filho do Homem 
passaria três dias e três noites no seio da terra; outra vez, quando recriminou a 
geração de seu tempo, que não queria converter-se, ao passo que Nínive - disse 
Ele - se convertera à pregação de Jonas. E Ele, Jesus, era muito mais do que 
Jonas! (Cfr Mt 12,40 e Lc 11,30). 

 
 O grande tema é a conversão. Tinha sido o tema da pregação do Batista, e 



agora é o tema de Jesus, que assim começa sua pregação às turbas: 
"Completou-se o tempo e está próximo o Reino de Deus. Convertei-vos e crede 
no Evangelho" (Mc 1,15). 

 
Completou-se o tempo. Não simplesmente o tempo cósmico, que é 

regulado pelos ciclos da natureza, mas o tempo histórico, cujo ritmo é marcado 
pelo suceder-se dos acontecimentos.  

 
A História vinha caminhando, como que à procura de um sentido. Cristo o 

desejado dos séculos - vem dar esse sentido. E vem trazer ao mundo um novo 
modo de ser, uma nova visão dos valores, uma nova mentalidade. Converter-se 
é assumir essa nova mentalidade. O que é antigo tem que mudar. Só resistirá o 
que for valor definitivo, que se mede pela coerência com a vontade de Deus. 
Essa vontade que Cristo irá mostrar aos homens através de toda a sua 
pregação. 

 



Cristianismo verdadeiro são tempos novos. Não manifestado no brilho de 
coisas exteriores, mas assumido no coração por um novo modo de ver as coisas: 
em vez de egoísmo, o serviço; em vez da indiferença, do ódio e da vingança, o 
amor e o perdão; em vez do apego às riquezas e à vida cheia de conforto, o 
desapego e a abertura do coração na direção de bens mais altos. Porque "o 
tempo é breve" nos irá dizer um dia São Paulo (1 Cor 7,29). Não podemos nos 
apegar às coisas que passam, mas usar dessas coisas com a sabedoria de quem 
sabe que "a figura deste mundo é passageira" (ibid., v 31). 

 
E - voltando ao tema inicial - precisamos converter a grande cidade, figurada na 
grandeza opressora de Nínive. Temos que somar todas as nossas forças de 
religião e de ação educativa, para que a grande cidade não seja o campo da 
violência, do comércio feito de preços extorsivos, de depravação dos costumes, 
da família destruída, da juventude abandonada, da injusta distribuição dos bens 
do progresso, abrindo uma dolorosa brecha entre o pequeno grupo que nada no 
supérfluo e a grande multidão para quem falta tudo.  

 
Que a grande cidade respeite o valor das pessoas e não as reduza a frios 
números de uma estatística. E que a grande cidade seja o lugar onde Deus 
mora, não só na beleza de seus templos, mas no coração de cada homem e de 
cada família. 
 

LEITURAS para o III domingo do Tempo Comum - Ano B: 
1ª - Jn 3,1-5,10.  
2ª - 1 Cor 7, 29-31.  
3ª – Mc 1,14-20.  

 



AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 
Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

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  
PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  
CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  

TEL (31)34260069 - 34269913  
EMAIL: padrelucas@terra.com.br  

SITE: www.padrelucas.com.br  
SITE: www.pelucas.com.br  

 

 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

