
X Domingo Tempo Comum-Ano B
« Quem é minha Mãe e meus irmãos?»

« Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, 

minha irmã e minha Mãe».»
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Em Mc 3,6, tinha terminado a secção das várias

controvérsias de Jesus com diversas instituições

do mundo judaico. Não quer dizer que tenha

terminado o confronto com essas instituições; o

nosso texto será uma boa prova desse confronto.

Dentro da grande secção de Mc 3,7–8,26, o texto

de Mc 3,7–6,6 em que se encontra o nosso texto

será dominado pelo contraste entre a rejeição e a

aceitação de Jesus como mestre e agente de

ações miraculosas: por um lado, o grupo dos

doze apóstolos (cf. 3,13-19) e todos os que

aceitam e fazem a vontade do Pai (3,33-35); por

outro, a dificuldade da família de Jesus (cf. 3,21),

dos escribas (cf. 3,22) e dos habitantes de

Nazaré (cf. 6,1-6) em aceitar o ministério de

Jesus.

«…… quando Eu for levantado da terra, atrairei todos a Mim 

EVANGELHO – Mc 3, 20-35
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Através da técnica literária da “narrativa em

sanduiche”, o Evangelho de Marcos encara a difícil

temática da identidade e origem de Jesus “Reino”. O

início e o fim do texto (v. 21) apresentam-nos a atitude

da família de Jesus, de ir ao seu encontro por ter

ouvido dizer que Ele «está fora de si»; a família volta à

cena apenas no v. 31, com a sucessiva conclusão de

Jesus a revelar quem é a sua família. Pelo meio

(dentro da “sanduiche”), encontramos uma

controvérsia com os escribas (vv. 22-30) sobre a

origem do poder de Jesus para expulsar os demónios:

se, por um lado, os escribas tentam fazer passar a

ideia de uma familiaridade de Jesus com o príncipe

dos demónios, Belzebu (v. 22), Jesus demonstrará,

por meio da parábola do reino dividido (vv. 23-25), que

não pode pertencer ao reino de Belzebu-Satanás, que

não pode ter com ele qualquer familiaridade, porque

um reino dividido não pode levar a melhor contra o

inimigo (vv. 26-27).
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EVANGELHO – Mc 3, 20-35

Mensagem (cont):

« Quem é minha Mãe e meus irmãos?»
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A verdadeira questão deste texto é sobre a

identidade de Jesus, a vários níveis: diante de

quem diz que Ele «está possesso de um espírito

impuro» (v. 30), Jesus declara que todos «os

pecados e blasfémias» serão perdoados (v. 28),

mas «quem blasfemar contra o Espírito» não obterá

perdão (v. 29); dá assim a entender que a blasfémia

contra o Espírito Santo seria negar a verdadeira

identidade divina de Jesus, ficando associada aos

demónios. Além disso, o texto termina com a

afirmação de Jesus a mostrar quem é a sua família,

refundando os laços familiares. Jesus não está

irmanado por laços de sangue, mas pela atitude

diante da «vontade de Deus»: «Eis minha Mãe e

meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus esse é

meu irmão, minha irmã e minha Mãe» (v. 35).
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Mensagem (Cont):
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EVANGELHO – Mc 3, 20-35

« Quem é minha Mãe e meus irmãos?»
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Fazer parte da família de Jesus é a vocação

fundamental dos cristãos de todos os tempos.

Por isso, são chamados a formar comunidade,

que está centrada na pessoa de Jesus e que tem

como única missão fazer a vontade de Deus em

todas as circunstâncias da vida. É a isso que

chama o Evangelho quando Jesus apresenta a

sua verdadeira família: é quem faz a vontade de

Deus e toma lugar ao redor de Jesus.

e Deus».
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EVANGELHO – Mc 3, 20-35

« Quem é minha Mãe e meus irmãos?»


