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«Um profeta só é desprezado na sua terra… 

..entre os seus parentes e em sua casa» 



Ambiente: 

O Evangelho de hoje fala-

nos de uma visita à “terra” 

de Jesus. De acordo com 

Mc1,9,a “terra” de Jesus 

era Nazaré, uma pequena 

vila da Galileia situada a 22 

Km a oestedo Lago de 

Tiberíades. Esta povoação 

tipicamente agrícola nunca 

teve grande importância no 

universo na história do 

judaísmo… O Antigo 

Testamento ignora-a 

completamente;  

Flávio Josefo e os 

escritores rabínicos 

também não lhe fazem 

qualquer referência.   

Os contemporâneos de 

Jesus parecem 

conceder-lhe escassa 

consideração (Jo 1,46). 

Nazaré é, no entanto, a 

cidade onde Jesus 

cresceu e onde reside 

a sua família. 

  

Nossa Senhora 

Conceição 
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EVANGELHO – Mc 6,1-6 

«Um profeta só é desprezado na sua terra….» 



A cena principal 

passa-se na sinagoga 

de Nazaré, num 

sábado. Jesus, como 

qualquer outro 

membro da 

comunidade judaica, 

foi à sinagoga para 

participar no ofício 

sinagogal; e, fazendo 

uso do direito que 

todo o israelita adulto 

tinha, leu e comentou 

as Escrituras. 

Aí, Jesus é apresentado 

como o Messias que 

proclama, por toda 

aGalileia, o Reino de Deus. 

Nos versiculos de 3,7 a 6,6, 

Marcos refere-se 

especialmente à reacção    

do Povo face à 

proclamação   de Jesus… 

À medida que      o 

“caminho do Reino” vai 

avançando, vão-se 

multiplicando as oposições 

e incompreensões face ao 

projecto que Jesus anuncia. 
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Conceição 
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Mensagem: 

Os ensinamentos de Jesus na 

sinagoga, naquele sábado, deixam 

impressionados os habitantes de 

Nazaré, como já tinham deixado 

impressionados os fiéis da sinagoga 

de Cafarnaum (Mc 1,21-28). 

Duas das questões postas 

dizem respeito à origem e à qualidade  

dos ensinamentos de Jesus: 

1. De onde lhe vem tudo isto? 

2. Que sabedoria é esta que lhe foi 

dada? 

Uma outra questão refere-se à 

qualificação das acções de 

Jesus: 

3.E os prodigiosos milagres 

feitos por suas mãos?” 
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Tudo isto deve fazer-nos pensar nos 

preconceitos com que, por vezes, abordamos 

os nossos irmãos, os julgamos, os 

catalogamos e etiquetamos…  

 

Seremos sempre justos na forma como 

julgamos os outros?  

 

Por vezes, os nossos preconceitos não nos 

impedirão de acolher o irmão e a riqueza que 

Ele nos traz? 
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