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IV DOMINGO DO TEMPO COMUM -ANO B 
NA SINAGOGA DE CAFARNAUM 

 
Toda cidade da Palestina tinha a sua sinagoga. E, às vezes, mais de uma. Na sinagoga, os 

judeus se reuniam no dia de sábado para prestar culto ao Senhor. Essa reunião se compunha de duas 

partes. Uma era de oração, outra de leitura da Lei e dos Profetas, seguida de oportunas reflexões. Esta 
parte podia ser feita por um sacerdote, pelo chefe da sinagoga, ou por uma pessoa que ele indicasse. 

Assim é que vimos Jesus ler Isaías e comentar na sinagoga de Nazaré; e o vemos agora num 
importante momento, falando na sinagoga de Cafarnaum.  

 
Os ouvintes ficaram impressionados com a sabedoria das palavras de Jesus e com o tom de seu 

discurso. Ele não falava como falavam em geral os escribas. Falava como quem tem autoridade. Sua 

doutrina era uma doutrina nova, que iluminava com nova claridade os caminhos. Era a novidade do 
Evangelho que se ia manifestando e que foi crescendo até trazer a nova luz para todos os séculos da 
História.  



 
E aconteceu nesse dia um fato que veio pôr ainda em maior evidência a autoridade de Jesus. O 

fato é narrado tanto por São Marcos, como também por São Lucas. Havia na Sinagoga um homem 
possesso do demônio. Por toda a clareza da narração dos dois evangelistas, não se tratava apenas de 

um homem perturbado nas faculdades mentais, a quem o povo interpretava como possuído pelo espírito 
maligno. Era realmente ação do demônio. Esse homem começou a gritar, increpando a Jesus: "Que 
temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder! Eu te conheço; tu és o Santo de Deus"  

(Mc 1, 24). E Jesus lhe ordenou: "Cala-te e sai dele" (Ibid, v 25). E o homem, agitando-se violentamente, 
deu um grande grito, arrojou-se ao chão e ficou livre.  

 
Está acontecendo o que Jesus havia dito aos adversários que o acusavam de expulsar os 

demônios pelo poder de Belzebu: "Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é sinal de que 
chegou a vós o reino de Deus" (Mt 12, 28). E a vitória de Cristo sobre o poder do mal, que se vai 

manifestando. E a certeza de que, por mais que o mal se manifeste na terra de mil maneiras, numa 
riqueza de criatividade verdadeiramente diabólica, - pornografia, assaltos, seqüestros - a palavra final é 

a vitória do bem, a vitória de Cristo: "Tende confiança! Eu venci o mundo" (Jo 16, 33).  

 
Moisés havia prometido ao povo, em nome de Deus, que sempre haveria em Israel um profeta 

que falaria em nome do Senhor. Deus poria suas palavras em sua boca, a fim de que ele falasse só 
aquilo que Deus houvesse comunicado (cfr Dt 18, 15-20). Sempre houve um profeta assim no meio do 
povo. Mas com o tempo entrou a interpretação de que a promessa de Deus a Moisés não era uma 

promessa genérica. Tratava-se de um determinado profeta, que viria nos últimos tempos e que, numa 
palavra, se identificava com o Messias. Jesus é o definitivo profeta. Aquele em quem Deus fala 

definitivamente.  



 
Aliás, é o que está na carta aos hebreus: "Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora 

aos Pais pelos profetas; agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu próprio Filho, a quem 

constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos" (Hb 1, 1-2).  

 
E cabe à Igreja conservar com fidelidade essa palavra. Jamais concordar com pretensos profetas, 

a quem Deus não mandou, e que semeiam o joio no meio do trigo, que caiu das mãos do divino 
Semeador. Felizes dos que continuam a descobrir o permanente sabor de novidade que os homens 
descobriram quando Jesus Ihes falou na sinagoga de Cafarnaum: Uma doutrina nova! Uma autoridade 

presente! A autoridade eterna da verdade de Deus!  

 
LEITURAS do IV domingo do Tempo Comum - Ano B:  

1ª - Dt 18, 15-20.  
2ª - 1 Cor 7,32-35.  
3ª - Mc 1, 21-28.  
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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... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA CONTINUARMOS O 

TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA AJUDA!  

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 

FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize!  Que Deus abençoe você! Pe. Lucas de Paula Almeida, CM                                                                                                                                                      
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