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Ambiente: 

O Evangelho do passado domingo 

mostrava-nos Jesus a enviar os 

discípulos, dois a dois, para pregarem o 

arrependimento, expulsarem os 

demónios, ungirem e curarem os 

doentes e anunciar o “Reino. 

O Evangelho deste domingo apresenta-

nos o regresso dos enviados de Jesus. 

A missão correu bem e os “apóstolos” 

estão entusiasmados, mas naturalmente 

cansados. Não há, no texto, qualquer 

indicação do lugar onde a cena se teria 

desenrolado. 
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O episódio, em si, é banal… No entanto, Marcos 

vai aproveitá-lo para desenvolver à volta dos 

seguintes pontos: 

1. Os apóstolos são os enviados de Jesus, 

chamados a continuar no mundo a missão 

de Jesus. Essa missão consiste em anunciar o 

Reino.  

2. A referência à necessidade de os “apóstolos” 

descansarem (pois nem sequer tinham tempo 

para comer) pretende ser um aviso contra o 

activismo exagerado, que destrói as forças do 

corpo e do espírito e leva, tantas vezes, a perder 

o sentido da missão 
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3.Os “apóstolos” são convidados por Jesus a irem 

com Ele para um lugar isolado; não é o lugar 

geográfico, mas sim que esse “descanso” deve 

acontecer junto de Jesus. É ao lado de Jesus, 

escutando-O, dialogando com Ele, gozando da 

sua intimidade, que os discípulos recuperam as 

suas forças. Se os discípulos não confrontarem, 

frequentemente, os seus esquemas e projectos 

pastorais com Jesus e a sua Palavra, a missão 

redundará num fracasso.  

4. Não é nos líderes religiosos ou políticos da 

nação que elas encontram segurança e 

esperança; não é nos ritos da religião tradicional 

que elas encontram paz, Mas é em Jesus. 
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 A missão dos discípulos não pode ser 

desligada de Jesus. Os discípulos devem, com 

frequência, reunir-se à volta de Jesus, dialogar 

com Ele, escutar os seus ensinamentos, 

confrontar permanentemente a pregação feita 

com a proposta Jesus. Por vezes os discipulos 

mergulham num activismo descontrolado e 

acabam por perder as referências; deixam de ter 

tempo e disponibilidade para se encontrarem 

com Jesus, para confrontarem as suas opções e 

motivações com o projecto de Jesus… Por 

vezes, passam a “vender”, como verdade 

libertadora, soluções que são parciais e que 

geram dependência e escravidão (e que não vêm 

de Jesus);É preciso parar e escutar Jesus. 
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