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O texto evangélico deste domingo conclui a primeira secção do

Evangelho de Marcos, que descreve a fase inicial do ministério de

Jesus (cf. 1,14-3,6), e é a última das controvérsias de Jesus com

os seus opositores acerca de algumas práticas rituais judaicas, no

caso sobre o sábado judaico. É de notar que estes dois textos que

formam Mc 1,23 – 3,6 são os únicos dois textos de Marcos em que

Jesus se contrapõe ao sábado; no resto do Evangelho, tanto Jesus

como quem está com Ele observam as práticas judaicas a respeito

do mandamento de guardar o sábado. O evangelista pretende

mostrar a novidade trazida pelo movimento de Jesus, bem

diferente do ambiente judaico e rabínico, mostrando o amor de

Deus pelos que estavam marginalizados (os publicanos e

pecadores), uma mensagem que toma corpo no perdão dos

pecados (na cura do paralítico) e a total rejeição de leituras

rigoristas da Lei de Moisés, demonstrando que o formalismo pode

aniquilar a experiência de fé, que deve estar sempre orientada

para o bem do outro. Como se verá o critério que Jesus deixa para

interpretar o sábado judaico, mas também outros preceitos é o

amor ao outro.

EVANGELHO – Mc 2,23–3,6

«O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado..»
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Marcos convida-nos a centrar-nos nas palavras de Jesus que

ajudam a interpretar a sua liberdade diante da instituição do

sábado judaico. Estas palavras de Jesus dão a interpretação dos

episódios (os discípulos a colher espigas para comer e um homem

com uma mão atrofiada-ambos os episódios em dia de sábado), bem

como da forma como Jesus se posiciona diante da instituição de

sábado em geral. Já na controvérsia de Mc 2,1-12 sobre o

perdão dos pecados, a questão era do «poder» ou «autoridade»

para o fazer. Da mesma forma, agora apenas nas palavras de

Jesus, a relação de Jesus com o sábado exprime-se em chave

de poder e autoridade, uma vez que Ele, «o Filho do homem, é

também Senhor do sábado» (Mc 2,28). A segunda linha de

argumentação é a da total precedência das necessidades

humanas, mesmo em relação ao sagrado: isto vale para a fome

dos discípulos diante do sábado que é sagrado, como valeu para

a fome de David e dos seus homens diante dos pães sagrados

da proposição (1Samuel 21:1-7).
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Mensagem:

«O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado..»

EVANGELHO – Mc 2,23–3,6
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Diante do poder de Jesus e das necessidades humanas, as coisas

sagradas não têm um valor próprio (nem o pão do santuário, no

caso de David, nem o sábado, no caso dos discípulos de Jesus ou

do homem com a mão atrofiada), mas existem para o bem da

humanidade (os pães da proposição para alimentar David e os

seus homens, o sábado para o homem e para Jesus); na

interpretação de Jesus, é fundamental que o que é sagrado esteja

ao serviço do homem. É importante ter em conta que Jesus não

retira qualquer importância ao sábado, enquanto dia consagrado a

Deus, mas redireciona-o de modo a voltar à intuição inicial da Lei

de Moisés, uma vez que «o sábado foi feito para o homem e não o

homem para o sábado» (2,27). Não está em causa uma

interpretação libertina ou relativista do sábado, mas fazer dele o

dia da relação com Deus que vem em auxílio de quem está em

necessidade. o sábado que esteja sempre ao serviço do homem,

para fazer bem e salvar a vida; se, de facto, Jesus é o senhor do

sábado, é para o recolocar ao serviço do homem e da salvação da

vida.
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«O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado..»

EVANGELHO – Mc 2,23–3,6
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• Jesus ensina-nos a posicionar-nos com

verdadeira liberdade diante da Lei de Moisés, ou

melhor, diante da Lei de Deus, que nos chegou

por Moisés, sem perder nunca de vista o seu

objetivo de regular a nossa vida em sociedade e

em Igreja, protegendo os mais frágeis e evitando

toda e qualquer opressão por parte de quem

exerce o poder. Interpretações rigoristas da Lei –

como são as dos fariseus no nosso texto –

cegam e não deixam ver as necessidades

humanas que, na perspetiva de Jesus, são o

verdadeiro critério para manter uma atitude livre

diante da Lei.

Nossa Senhora

Conceição

Gr.Bíblico

Reflexão:

4

«O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado..»

EVANGELHO – Mc 2,23–3,6


