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«…. Que vem a ser isto ?......

…. Uma nova doutrina.… »



IV Domingo Tempo Comum-Ano B

Nossa Senhora

Conceição

Gr.Bíblico

Ambiente:

1

EVANGELHO – Mc 1,21-28

A primeira parte do Evangelho segundo Marcos (Mc 1,14-

8,30), tem como objectivo fundamental levar à

descoberta de Jesus como o Messias que proclama o

Reino de Deus. Ao longo de um percurso que é mais

catequético do que geográfico, os leitores do Evangelho

são convidados a acompanhar a revelação de Jesus, a

escutar as suas palavras e o seu anúncio, a fazerem-se

discípulos que aderem à sua proposta de

salvação/libertação. Este percurso de descoberta do

Messias que o catequista Marcos nos propõe termina em

Mc 8,29-30, com a confissão messiânica de Pedro, em

Cesareia de Filipe (que é, evidentemente, a confissão

que se espera de cada crente, depois de ter

acompanhado o percurso de Jesus a par e passo): “tu és

o Messias”.O texto que nos é hoje proposto aparece,

exactamente, no princípio desta caminhada de encontro

com o Messias e com o seu anúncio de salvação.

«…. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina….»
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É um sábado. A comunidade está reunida na sinagoga de Cafarnaum para a

liturgia sinagogal. Jesus, recém-chegado à cidade, entra na sinagoga – como

qualquer bom judeu – para participar na liturgia sabática. A celebração

comunitária começava, normalmente, com a “profissão de fé” (Dt 6,4-9), a

que se seguiam orações, cânticos e duas leituras (uma da Torah e outra dos

Profetas); depois, vinha o comentário às leituras e as bênçãos. É provável que

Jesus tivesse sido convidado, nesse dia, para comentar as leituras feitas. A

referência à autoridade das palavras de Jesus pretende sugerir que Ele

vem de Deus e traz uma proposta que tem a marca de Deus. A “autoridade”

que se revela nas palavras de Jesus manifesta-se, também, em acções

concretas. Na sequência das palavras ditas por Jesus e que transmitem aos

ouvintes um sinal inegável da presença de Deus, aparece em cena “um

homem com um espírito impuro”. As pessoas afectadas por males deixavam

de cumprir a Lei e ficavam numa situação de “impureza” – isto é, afastadas de

Deus e da comunidade. Na perspectiva dos contemporâneos de Jesus, esses

“espíritos maus” que afastavam os homens da órbita de Deus tinham um poder

absoluto, que os homens não podiam, com as suas frágeis forças, ultrapassar.

Acreditava-se que só Deus, com o seu poder e autoridade absolutos, era

capaz de vencer os “espíritos maus” e devolver aos homens a vida e a

liberdade perdidas.
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EVANGELHO – Mc 1,21-28

«…. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina….»
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Mensagem (Cont):

Numa encenação com um singular poder

evocador, Marcos põe o “espírito mau” que

domina “um homem” presente na sinagoga, a

interpelar violentamente Jesus. Sugere-se, dessa

forma, que diante da proposta libertadora que

Jesus veio apresentar, em nome de Deus, os

“espíritos maus” responsáveis pelas cadeias que

oprimem os homens ficam inquietos, pois sentem

que o seu poder sobre a humanidade chegou ao

fim. A acção da cura do homem “com um espírito

impuro” constitui “a prova provada” de que Jesus

traz uma proposta de libertação que vem de Deus; pela acção de Jesus, Deus vem ao

encontro do homem para o salvar de tudo aquilo que o impede de ter vida em plenitude.

Para Marcos, este primeiro episódio é uma espécie de apresentação de um programa de

acção: Jesus veio ao encontro dos homens para os libertar de tudo aquilo que os faz

prisioneiros e lhes rouba a vida. A libertação que Deus quer oferecer à humanidade está

a acontecer. O “Reino de Deus” instalou-se no mundo.
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EVANGELHO – Mc 1,21-28

«…. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina….»
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O “homem com um espírito impuro” representa

todos os homens e mulheres, de todas as épocas,

cujas vidas são controladas por esquemas de

egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de medo,

de exploração, de exclusão, de injustiça, de ódio, de

violência, de pecado. É essa humanidade prisioneira

de uma cultura de morte, que percorre um caminho à

margem de Deus e das suas propostas, que aposta

em valores efémeros e escravizantes ou que procura

a vida em propostas falíveis ou efémeras. O

Evangelho de hoje garante-nos, porém, que Deus

não desistiu da humanidade, que Ele não se

conforma com o facto de os homens trilharem

caminhos de escravidão, e que insiste em oferecer a

todos a vida plena.
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«…. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina….»


