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«Jesus chamou os doze Apóstolos e 

.. começou a enviá-los dois a dois….…». 



«Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los             

dois a dois…. 

XV Domingo Tempo Comum-Ano B 

EVANGELHO – Mc 6,7-13 
Ambiente: 

A primeira parte do Evangelho segundo Marcos (Mc 

1,14-8,30) está articulada em torno da ideia de que 

Jesus é o Messias que proclama o Reino de Deus.  
 

- como ponto de partida está um sumário-anúncio inicial 

(Mc 1,14-15) onde se proclama a chegada do Reino;  

-em seguida, Jesus apresenta a proposta do Reino a 

um grupo de discípulos, que escutam o apelo e aceitam 

embarcar na aventura do Reino de Deus(Mc 1,16-20);  
 

- depois, Marcos descreve como Jesus, com palavras e 

com gestos concretos, vai propondo essa nova 

realidade que é o Reino e vai intercalando as propostas 

de Jesus com as respostas positivas ou negativas dos 

fariseus, do povo e dos próprios discípulos (Mc 1,21-

8,30). 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 



À medida que o “caminho do Reino” avança, 

os discípulos vão aparecendo cada vez mais 

ligados a Jesus e cada vez mais implicados   

no projecto do Reino. Chamados por Jesus, 

eles responderam positiva-mente a esse 

chamamento e seguiram-n’O; depois, durante 

a caminhada que fizeram com Jesus, eles 

escutaram os ensinamentos de Jesus e 

testemunharam os seus gestos e sinais. 

ormados por Jesus na “escola do Reino”, os 

discípulos (os12 significa a totalidade do povo 

de Deus) podem agora ser enviados ao 

mundo, a fim de anunciar a todos os homens    

a chegada desse mundo novo que Jesus 

chamava o “Reino de Deus”. 

«Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los             

dois a dois…. 
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Mensagem: 
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O texto é uma autêntica catequese sobre 

a missão  dos discípulos de Jesus no 

meio do mundo.  
 

As instruções de Jesus conservam o seu 

sentido e valor para os discípulos de todo 

o tempo e lugar.Marcos começa por 

deixar claro que a iniciativa do 

chamamento dos discípulos é de Jesus: 

Ele “chamou-os” (vers.7). Não há 

qualquer explicação sobre os critérios 

que levaram a essa escolha:  

 

«Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a 

enviá-los dois a dois…. 
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Mensagem (cont): 
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 Como é que Deus age, hoje, no mundo? A 

resposta que o Evangelho deste domingo dá é: 

através desses discípulos que aceitaram 

responder positivamente ao chamamento de 

Jesus e embarcaram na aventura do “Reino” 

 

. Eles continuam hoje no mundo a obra de 

Jesus e anunciam – com palavras e com gestos 

– esse mundo novo de felicidade sem fim que 

Deus quer oferecer aos homens. 

Reflexão: 

«Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los             

dois a dois…. 
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