
VII Domingo Tempo Comum-Ano B
«…… Que é mais fácil?   Dizer ao paralítico ‘Os teus pecados estão perdoados’

…. ou dizer ‘Levanta-te, toma a tua enxerga e anda’?….… »
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EVANGELHO – 2,1-12

Voltamos a Cafarnaum, a cidade situada na margem

ocidental do Lago de Tiberíades. Jesus continua a propor

o “Reino” através das suas palavras e, sobretudo, dos

seus gestos. Os “milagres” que Ele faz são sinais da

presença compassiva e amorosa de Deus no meio dos

homens e anunciam o mundo novo do “Reino”.Entramos,

no entanto, numa secção (Mc 2,1-3,6) onde os gestos de

Jesus já não provocam apenas assombro e admiração,

mas também repulsa e obstinação. De uma forma geral, o

Povo acolhe Jesus e vê na sua proposta uma resposta

para a sua sede de vida e de liberdade; mas os fariseus e

os doutores da Lei (que a partir daqui aparecerão, cada

vez mais em cena), instalados nas suas certezas,

seguranças e preconceitos, recusam Jesus e buscam

todos os pretextos para o atacar. Começa a desenhar-se o

conflito decisivo que vai levar Jesus à cruz.

«….. Eu te ordeno….levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa….… »
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EVANGELHO – 2,1-12

«….. Eu te ordeno….levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa….… »

Toda a cena se passa numa “casa”. Que casa é essa? É uma casa

onde Jesus está a “pregar a Palavra” e é uma casa onde se juntou

“congregou”, um tão grande número de pessoas, “que já não

cabiam sequer em frente da porta” (v.2). É também uma casa onde

estão sentados/instalados alguns especialistas da Lei (escribas –

v.6). A “casa” onde Jesus prega, onde se congrega a comunidade

judaica e onde há escribas instalados, poderia ser uma figura da

sinagoga, entendida como assembleia do Povo de Deus.Poderia

indicar que Marcos está a falar da comunidade judaica da Galileia,

em cujas sinagogas Jesus acabou de passar (Mc 1,39) anunciando a

Boa Nova do Reino. À “casa” chega “um paralítico transportado por

quatro homens” (v.3). Desde que entram em cena, o paralítico e os

que o transportam apresentam-se como uma equipa inseparável. O

paralítico, personagem anónimo e sem voz, é o protótipo da

invalidez, do homem que não pode mover-se por si mesmo e que

não tem liberdade de acção. Os que transportam o paralítico,

também anónimos e sem fala, têm como único traço característico

serem “quatro”, que representa os quatro pontos cardeais e, em

consequência, o mundo e a humanidade inteira.
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Os cinco (os quatro transportadores, por um lado e o paralítico, por

outro) representam duas facetas de uma mesma personagem – a

humanidade inteira. É uma humanidade passiva e marcada por um mal

que lhe rouba a vida e que lhe impede a liberdade (paralítico); e é uma

humanidade activa, que não se conforma com o mal que a impede de

ser livre e que busca ansiosamente a salvação (os quatro que

transportam o paralítico). Desde logo fica claro que o episódio pretende

apresentar Jesus como “o salvador”; mas a presença do “paralítico” e

dos “quatro” homens que o transportam sugere que a salvação que

Jesus oferece não se destina apenas à comunidade judaica, mas à

humanidade inteira. Essa humanidade que sofre e que quer libertar-se

da escravidão em que vive, procura ir ao encontro de Jesus para receber

dele a salvação… Mas “a casa” (isto é, a comunidade judaica) cobre

Jesus e oculta-O ao resto da humanidade. Será preciso abrir um buraco

no tecto da casa, forçando o obstáculo que o judaísmo representava (v.

4). Nos esforços quase patéticos dos homens que transportam o

paralítico, no sentido de colocá-lo frente a frente com Jesus, Marcos

representa a ânsia com que o mundo espera a libertação de Jesus Cristo.
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EVANGELHO – 2,1-12

«….. Eu te ordeno….levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa….… »
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O Qual deve ser a nossa resposta à proposta

que Deus nos faz através de Jesus? O

Evangelho deste domingo fala, a propósito, da

“fé” – isto é, de uma decisão consciente e

indomável de adesão a Jesus e à sua proposta

do “Reino”. Deus oferece-nos o seu amor –

amor que nos integra na família de Deus, que

nos liberta do egoísmo e do pecado e que

introduz em nós mecanismos de vida eterna;

mas nós temos de ultrapassar o imobilismo que

tolhe os dinamismos de vida nova, o comodismo

que nos impede de acolher os desafios de Deus,

a auto-suficiência que não nos deixa estar

disponíveis para Deus… Temos de nos colocar

numa atitude de sincera abertura ao dom de

Deus

Nossa Senhora

Conceição

Gr.Bíblico

Reflexão:

4
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«….. Eu te ordeno….levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa….… »


