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O Evan ge lho de Mar cos

Um ro te i ro de vi a gem ten do Je sus como guia

O Li vro do Mês da Bí blia des te ano de 2012 é o Evan ge lho de
Mar cos.

O Tema é: “Dis cí pu los mis si o ná ri os a par tir do Evan ge lho de
Mar cos”.

O Lema é: “Co ra gem! Le van ta-te! Ele te cha ma” (Mc 10,49).

Este li vro ofe re ce um sub sí dio para as co mu ni da des po de rem
fa zer uma le i tu ra oran te do Evan ge lho de Mar cos e apren der com ele
como ser dis cí pu los e dis cí pu las de Je sus que as su mam a mis são
como o rumo central de sua vida.

1ª PARTE: Uma cha ve de le i tu ra para o Evan ge lho de Mar cos

Os pro ble mas das co mu ni da des que Mar cos quer ilu mi nar

A men sa gem cen tral que Mar cos quer co mu ni car

A di nâ mi ca que Mar cos usa para co mu ni car sua men sa gem

Um es que ma para per ce ber o rumo do Espí ri to no Evan ge lho de Mar cos
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2ª PARTE: Os sete cír cu los: ca mi nha mos na estra da de Je sus

1º Cír cu lo: O en tu si as mo do pri me i ro amor: Sur ge a boa-nova →
Apa re ce o conflito

2º Cír cu lo: Dú vi das e de sen con tros: Cres ce o con fli to → Apa re ce o

mistério

3º Cír cu lo: Ame a ça de rup tu ra: Cres ce o mis té rio → Apa re ce o não

entender

4º Cír cu lo: A cruz no ho ri zon te: Cres ce o não en ten der → Apa re ce a

cruz

5º Cír cu lo: Rom per com os gran des: Cres ce a luz es cu ra da cruz →
Apa re ce a morte

6º Cír cu lo: Mor te na che ga da: Cres cem a ruptura e a mor te →
Apa re ce a vi tó ria so bre a morte

7º Cír cu lo: As surpresas de Deus: Cres ce a vi tó ria so bre a mor te →
Re a pa re ce a boa-nova...

Ce le bra ção fi nal: “Co ra gem! Le van ta-te! Je sus te chama.”
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1ª PARTE

Uma cha ve de le i tu ra para o Evan ge lho de Mar cos

Um evan ge lho é como a pin tu ra que al guém faz de seu ami go.
O evan ge lis ta ex pres sa a ex pe riên cia li ber ta do ra que ele teve do ami -
go Je sus. Mas ele es cre ve pen san do nas co mu ni da des e seus pro ble -
mas. Escre ve para aju dá-las e dar-lhes a boa-no tí cia de Deus que
Jesus nos trouxe.

Te mos qua tro evan ge lhos: Ma te us, Mar cos, Lu cas e João. Ha -
via bem mais. Pois mu i ta gen te ten tou re u nir tudo que se con ta va nas
co mu ni da des so bre Je sus (cf. Lc 1,1-3). Mas de to dos eles só qua tro
fo ram con ser va dos no Novo Tes ta men to. Um des ses qua tro é Mar -
cos. Qual a boa-no tí cia que Mar cos quer co mu ni car? Qu a is os pro -
ble mas das comunidades que ele quer iluminar?

Os pro ble mas das co mu ni da des

que Mar cos quer ilu mi nar

Je sus mor reu em tor no do ano 33. Mar cos es cre ve quarenta
anos de po is em tor no do ano 70. As co mu ni da des já vi vi am es pa lha -
das pelo Im pé rio Ro ma no. Alguns acham que ele es cre veu para as
co mu ni da des da Itá lia. Ou tros di zem que foi para as da Sí ria. Di fí cil
sa ber o cer to. De qual quer ma ne i ra, uma co i sa é cer ta: não faltavam
problemas! Eis alguns:
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1 Per se gui ção dos cris tãos por par te do Impé rio Ro ma no

A ame a ça de per se gui ção era cons tan te. Ha via o medo. Seis
anos an tes, em 64, no tem po de Nero, os cris tãos ti ve ram a pri me i ra
gran de per se gui ção. Foi uma tem pes ta de na vida das co mu ni da des
(Mc 4,36). Mu i tos dis cí pu los e mu i tas dis cí pu las ti nham mor ri do.
Alguns ti nham ne ga do a fé (Mc 14,71), ti nham tra í do (Mc 14,10.45)
ou fu gi do (Mc 14,50) e se dis per sa ram (Mc 14,27). Ou tros ti nham ca í -
do do pri me i ro fer vor (Ap 2,4). A ro ti na es ta va to man do con ta da
vida de les. Mu i ta gen te es ta va de sa ni ma da. Mar cos quer ani má-los.

2 Re be lião dos ju de us da Pa les ti na con tra a in va são romana

Naque les mes mos anos, en tre 67 e 70, os ju de us da Pa les ti na
ti nham se re be la do con tra a in va são ro ma na. Je ru sa lém, a ca pi tal,
es ta va cer ca da pelo exér ci to ro ma no, ame a ça da de des tru i ção to tal
(Mc 13,14). Mu i tos cris tãos – a ma i o ria – eram ju de us. Eles não sa -
bi am se de vi am ou não en trar na re be lião con tra o Impé rio Ro ma no.
Ha via di vi são en tre os pró pri os ju de us. Este pro ble ma po lí ti co ca u sa -
va mu i tas ten sões nas co mu ni da des. O ho ri zon te não es ta va cla ro.
Mar cos quer cla re ar ho ri zon te.

3 Pro ble mas in ter nos de li de ran ça

Ha via os pro ble mas in ter nos de li de ran ça. A ma i or par te
dos após to los já ti nha mor ri do. Uma nova ge ra ção de lí de res es -
ta va as su min do a co or de na ção. Isto ca u sa va ten sões, ci ú mes e
bri gas (Mc 9,34.37; 10,41). Não era cla ro como se de via co or de nar
uma co mu ni da de cris tã. Mar cos pro cu ra dar al guns con se lhos.
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4 Será que exis te per dão para quem re ne gou a fé du ran te a

per se gui ção de Nero?

A per se gui ção foi em 64. Pas sa ram-se cin co ou seis anos. O pe -
ri go ma i or pa re cia ter pas sa do. Alguns dos que ti nham ne ga do a fé
que ri am vol tar e par ti ci par de novo da vida da co mu ni da de (Mc
14,30-31.72). Como Bar ti meu, que ri am “ver de novo” (Mc 10,51).
Era pos sí vel vol tar? Po di am ser aco lhi dos no va men te? A rup tu ra po -
dia ser des fe i ta? Alguns acha vam que não po de ri am ser aco lhi dos.
Copo que bra do, mes mo você que ren do, não tem con ser to. Ou tros
acha vam que o per dão de via ser pos sí vel. O que fa zer? Mar cos traz
uma luz.

5 Quem é Je sus? Como en ten der a sua cruz?

Os ju de us não cris tãos di zi am que Je sus não po dia ser o mes -
si as, pois, se gun do a Bí blia, um con de na do à mor te na cruz de via ser
con si de ra do como um “mal di to de Deus” (Dt 21,23). Como é que um
mal di to de Deus po de ria ser o mes si as? (cf. Mc 8,32). A cruz era um
im pe di men to para crer em Je sus, “um es cân da lo!”, as sim di zi am
(1Cor 1,23). Por isso, mu i ta gen te se per gun ta va: Afi nal, quem é Je -
sus? (Mc 4,41). Será que ele é re al men te o mes si as, o Fi lho de Deus?
(Mc 1,1; 14,61; 15,39). Mar cos ofe re ce uma res pos ta.

A men sa gem cen tral que Mar cos quer co mu ni car

Ape sar de mu i tos, os pro ble mas não fo ram ca pa zes de des vi ar
os cris tãos da fi de li da de ao com pro mis so fun da men tal da sua fé: se -
guir Je sus. No meio de tan tas pre o cu pa ções, a pre o cu pa ção ma i or
con ti nu a va sen do: como ser dis cí pu lo de Je sus. Esta ain da é a pre o cu -
pa ção que, até hoje, em toda par te, sus ci ta co mu ni da des em tor no da
Pa la vra de Deus e que, nes te Mês da Bí blia, nos leva a abrir o Evan -
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ge lho de Mar cos para sa ber como se guir Je sus nes te nos so Bra sil, no
co me ço des te novo mi lê nio.

Mar cos pen sa nes tes pro ble mas to dos quan do re la ta os ges tos e 
as pa la vras de Je sus. Ele quer aju dar as co mu ni da des a en con trar o
ca mi nho cer to do se gui men to de Je sus. Os en si na men tos de Je sus
que ele re la ta já eram co nhe ci dos. É como hoje. Qu an do nos do min -
gos ou vi mos a le i tu ra do Evan ge lho, a gen te já co nhe ce o tex to. O
que é novo é o ser mão do pa dre ou a ex pli ca ção da mi nis tra da pa la -
vra. As co mu ni da des para as qua is Mar cos es cre ve já co nhe ci am as
his tó ri as da vida de Je sus. Ha via qua se trin ta anos que elas me di ta -
vam so bre as his tó ri as em suas re u niões se ma na is. O novo de Mar cos
é o seu je i to de con tar os fa tos e de trans mi tir os en si na men tos. Ele
trans for ma as his tó ri as de Je sus em es pe lho, para que as co mu ni da -
des des cu bram nelas como ser discípulo de Jesus. É por isso que o seu 
evangelho dá um destaque tão grande aos discípulos.

De fato, no Evan ge lho de Mar cos, os dis cí pu los são o xodó
de Je sus. A pri me i ra co i sa que Je sus faz é cha mar dis cí pu los
(Mc 1,16-20) e a última que faz é cha mar dis cí pu los (Mc 16,7.15).
Ele os leva con si go, do co me ço ao fim, em todo can to, e che ga a di -
zer: “São meus ir mãos, mi nhas ir mãs, mi nha mãe!” (Mc 3,34). Qu an -
do não en ten dem algo, eles per gun tam e Je sus, em casa, ex pli ca tudo
di zen do: “A vo cês é dado o mis té rio do Re i no, mas aos de fora tudo
acon te ce em pa rá bo las” (Mc 4,11; cf. 4,34). O evan ge lis ta faz isto
para que as co mu ni da des e to dos nós, seus dis cí pu los e suas dis cí pu -
las, sa i ba mos e sin ta mos que, ape sar dos nos sos mu i tos pro ble mas e
de fe i tos, so mos o xodó de Je sus.

E não é só isto. Mar cos quer di zer algo mais. A ma ne i ra de ele
fa lar dos dis cí pu los ca u sa uma cer ta es tra nhe za. No co me ço, os dis cí -
pu los pa re cem um gru po pri vi le gi a do, uma co mu ni da de mo de lo.
Mas, qua se que de re pen te, tudo de san da. A gen te fica im pres si o na da 
quan do olha de per to o com por ta men to de les. Eles, a quem ti nha sido
dado o Mis té rio do Re i no (Mc 4,11), de re pen te co me çam a dar si na is 
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de não entende rem mais nada e de se rem tudo me nos dis cí pu los
de Je sus. Não com pre en dem as pa rá bo las (Mc 4,13; 7,18). Não
têm fé em Je sus (Mc 4,40). Não en ten dem a mul ti pli ca ção dos
pães (Mc 6,52; 8,20-21). Não sa bem quem é Je sus, ape sar de con -
vi ve rem com ele (Mc 4,41). Antes con se gui am ex pul sar os de mô ni os 
(Mc 6,13), mas ago ra já não con se guem mais (Mc 9,18). Bri gam en -
tre si pelo po der (Mc 9,34; 10,35-36.41). Qu e rem ter o mo no pó lio de
Je sus (Mc 9,38). Le vam sus to quan do Je sus fala da cruz (Mc 8,32;
9,32; 10,32-34). Qu e rem des vi ar Je sus do ca mi nho do Pai (Mc 8,32).
Afas tam as cri an ças (Mc 10,13). Ju das re sol ve traí-lo (Mc 14,10.44).
Pe dro che ga a negá-lo (Mc 14,71-72). Na hora em que Je sus mais
pre ci sa de les, eles dor mem (Mc 14,37.40). E, no fim, no mo men to da
pri são, to dos fo gem e Je sus fica só (Mc 14,50).

O que será que Mar cos que ria di zer às co mu ni da des (e a nós)
com esta lis ta tão im pres si o nan te de de fe i tos dos dis cí pu los? Será
que que ria me ter medo e afas tá-las de Je sus? Cer ta men te que não! É
que um evan ge lho não vale só pe las in for ma ções que ofe re ce so bre
Je sus. Quem lê o evan ge lho só para ob ter in for ma ções so bre o que
acon te ceu no pas sa do no tem po de Je sus pode até che gar a con clu -
sões er ra das. Quem vê de lon ge um car ro fa zen do mu i ta cur va na es -
tra da pode con clu ir: “Deve ter mu i to bu ra co e cur va na que la es tra -
da”. Mas não era nada dis so. Aque le mo to ris ta ba lan ça va o car ro,
por que que ria acor dar o com pa nhe i ro sur do que dor mia no ban co tra -
se i ro! Assim é com o Evan ge lho de Mar cos. Alguns, ven do Mar cos
in sis tir tan to nos de fe i tos dos dis cí pu los, con clu em: “Aque les pri -
me i ros dis cí pu los não pres ta vam mes mo!”. E não era nada dis so.
Mar cos in sis te nos de fe i tos dos pri me i ros dis cí pu los, para que as co -
mu ni da des do seu tem po (e do nos so tem po), olhan do no es pe lho do
evan ge lho, não de sa ni mas sem di an te dos seus de fe i tos e pro ble mas.
Je sus não cha mou gen te san ta, mas, sim, gen te co mum e bem hu ma na 
como to dos nós, com suas fa lhas e de fe i tos. Mar cos faz sa ber que o
amor de Je sus é sem pre ma i or do que nos sos de fe i tos e no ssas fal tas.
Os dis cí pu los ne ga ram, tra í ram e aban do na ram Je sus. Mes mo as sim,
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Je sus não os aban do nou, mas con ti nu ou sen do o ami go que man dou
cha má-los e os aco lhia de novo como seus ir mãos (Mc 14,27-28;
16,6-7). Nós po de mos rom per com Je sus. So mos fra cos. Je sus nun ca
rom pe co nos co! Tem esperança!

A di nâ mi ca que Mar cos usa

para co mu ni car sua men sa gem

O Evan ge lho de Mar cos é como um bom ro man ce. Len do o ro -
man ce, você se iden ti fi ca com as pes so as que apa re cem na his tó ria e
co me ça a en vol ver-se com os pro ble mas que elas es tão vi ven do. O
mes mo acon te ce com as no ve las da te le vi são. Você se en vol ve com
as per so na gens da no ve la. O Evan ge lho de Mar cos faz o mes mo. Não 
só in for ma so bre aqui lo que Je sus fez e en si nou no pas sa do, mas leva
a gen te a se en vol ver com a lon ga ca mi nha da dos dis cí pu los e das
discípulas, desde a Galileia até Jerusalém.

Mar cos co me ça di zen do: “Prin cí pio da boa-nova de Je sus Cris -
to, Fi lho de Deus!” (Mc 1,1). E no fim, na hora em que Je sus mor re,
ele afir ma de novo: “Ver da de i ra men te, este ho mem era Fi lho de
Deus” (Mc 15,39). No co me ço e no fim, está a afir ma ção de que Je -
sus é o Fi lho de Deus. Entre es tes dois pon tos, isto é, en tre o lago na
Ga li le ia e o cal vá rio em Je ru sa lém, cor re a Estra da de Je sus! Cor re a
ca mi nha da di fí cil dos pri me i ros dis cí pu los e dis cí pu las. Em al gum
lu gar, en tre es tes mes mos dois pon tos, ca mi nha vam as co mu ni da des
dos anos 70 na Itá lia ou na Sí ria, pro cu ran do acer tar o rumo. Ca mi -
nha mos tam bém nós, uns já um pou co mais adi an ta dos e ou tros ain da 
bem no co me ci nho, mas to dos bus can do acer tar o ca mi nho, que ren do 
ser dis cí pu lo e dis cí pu la de Je sus.

Nos sete Cír cu los Bí bli cos que se guem nes te li vri nho, ire mos
ca mi nhar na es tra da de Je sus, ten do Mar cos como guia. Va mos olhar
no es pe lho que ele co lo ca di an te de nós para des co brir nele nos so ros -
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to e as su mir me lhor nos so com pro mis so como “dis cí pu los e mis si o -
ná ri os de Je sus, para que nele nossos povos tenham vida”.

Assim, ini ci an do a le i tu ra do Evan ge lho de Mar cos, va mos
sen tir o en tu si as mo dos dis cí pu los, des de a pri me i ra cha ma da à be i ra
do lago (Mc 1,16). Va mos nos en vol ver com eles e com Je sus, cres -
cen do em en tu si as mo até re ce ber mos o en vio definitivo para a
missão (Mc 6,13).

Ao mes mo tem po, va mos sen tir o de sen con tro que vai apa re -
cen do en tre Je sus e os dis cí pu los. Va mos vi ver a cri se que eles vi ve -
ram. Este de sen con tro en tre Je sus e os dis cí pu los já apa re ce bem no
co me ço da ca mi nha da (Mc 1,35-38) e, no fim, che ga a uma quase
ruptura (Mc 8,14-21).

Andan do no ca mi nho que os pri me i ros dis cí pu los per cor re ram
jun to com Je sus, ex pe ri men ta re mos tam bém nós a bon da de de Je sus
que não de sis te em aju dar os dis cí pu los, ape sar dos seus mu i tos de -
fe i tos. Jun to com os dis cí pu los, va mos re ce ber a lon ga ins tru ção
(Mc 8,22 até 13,37) para des co brir e eli mi nar de den tro de nós “o fer -
men to dos fa ri se us e dos he ro di a nos” (Mc 8,15).

No fim, o aco lhi men to e o amor ma i or de Je sus di an te do fra -
cas so dos dis cí pu los tor nam-se tam bém para nós um ape lo re no va do
para con ti nu ar ca mi nhan do na es tra da de Je sus. Va mos des co brir que 
o mes mo Je sus con ti nua no nos so meio, sem pre pron to para aco -
lher-nos e cha mar-nos de novo! Não exis te in cen ti vo ma i or para
quem tem boa von ta de, mas sen te sua fra que za e seus li mi tes. Re pe ti -
mos: Nós po de mos rom per com Jesus. Somos fracos. Jesus nunca
rompe conosco.
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Um es que ma para per ce ber o rumo do

Espí ri to no Evan ge lho de Marcos

Para per ce ber o rumo do Espí ri to de Je sus que per cor re o Evan -
ge lho de Mar cos de pon ta a pon ta, é bom ter uma vi são glo bal das
suas prin ci pa is di vi sões. Para isso, é im por tan te ter pre sen te estas
duas coisas:

Em pri me i ro lu gar, o Evan ge lho de Mar cos não é um tra ta do,
mas, sim, uma nar ra ção. Um tra ta do tem di vi sões bem cla ras. Uma
nar ra ção é como um rio. Per cor ren do o rio de bar co, você não per ce -
be di vi sões den tro da água. O rio não tem di vi são. É um flu xo só, do
co me ço ao fim. Num rio, as di vi sões, você as faz a par tir da mar gem.
Por exem plo, você diz: “Aque le tre cho bo ni to que vai da que la casa
na cur va até a pal me i ra, três cur vas de po is”. Mas den tro da água você 
não per ce be di vi são ne nhu ma. A nar ra ção de Mar cos flui como um
rio. Tem mu i tas cur vas, mas as suas di vi sões não são mu i to pre ci sas.
Os ou vin tes as en con tram na mar gem, isto é, nos lu ga res por onde Je -
sus pas sa, nas pes so as que ele en con tra, nas es tra das que per cor re. O
qua dro ge o grá fi co aju da o le i tor e a le i to ra a não se per de rem no meio 
da nar ra ção, a se si tu a rem na es tra da de Je sus e a ca mi nha rem com
ele, pas so a pas so, des de a Ga li le ia até Je ru sa lém.

Em se gun do lu gar, o Evan ge lho de Mar cos, mu i to pro va vel -
men te, foi es cri to, ini ci al men te, para ser lido de uma só vez na lon ga
vi gí lia de Pás coa. Os ju de us cos tu ma vam fa zer as sim com al guns dos 
pe que nos Escri tos do AT. Por exem plo, na no i te de Pás coa, eles liam
de uma só vez todo o li vro do Cân ti co dos Cân ti cos. Para os ou vin tes
não se can sa rem, a le i tu ra ti nha que ter suas pa u sas. Pois, quan do
uma nar ra ção é mais lon ga, como a do Evan ge lho de Mar cos, a le i tu -
ra deve ser in ter rom pi da de vez em quan do. Em cer tos mo men tos,
tem que ha ver uma pa u sa, um can to. Do con trá rio, os ou vin tes se per -
dem ou co me çam a dor mir. Até hoje, fa ze mos a mes ma co i sa. Na li -
tur gia da vi gí lia de Sá ba do San to, por exem plo, te mos sete le i tu ras,
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in ter ca la das com cân ti cos e ora ções que ser vem como pa u sas. Estas
mes mas pa u sas trans pa re cem na ma ne i ra de Mar cos nar rar os fa tos
da vida de Je sus. São os pe que nos re su mos ou do bra di ças, en tre
uma e ou tra le i tu ra mais lon ga. Hoje, as no ve las da te le vi são fa zem
a mes ma co i sa. To dos os dias, no iní cio da no ve la, elas re pe tem as
úl ti mas ce nas do dia an te ri or. Qu an do ter mi nam, fa zem ver as pri -
me i ras ce nas do dia se guin te. Estes re su mos são como do bra di ças:
re co lhem o que se leu e abrem para o que vem de po is. Per mi tem pa -
rar e re co me çar, sem in ter rom per ou atra pa lhar a se quên cia da nar -
ra ção que flui como um rio. O Evan ge lho de Mar cos tem vá ri as des -
tas pa u sas ou pe que nos re su mos que nos per mi tem se guir o fio da
me a da, o rumo do Espí ri to. Ao todo, são sete le i tu ras, in ter ca la das
por pe que nos re su mos, onde é pos sí vel fa zer uma bre ve in ter rup -
ção. Mais tar de, quan do o Evan ge lho de Mar cos co me çou a ser usa -
do fora do con tex to da vi gí lia de Pás coa, acres cen tou-se o apên di ce
fi nal que nos dá um resumo das prin ci pa is apa ri ções de Je sus res sus -
ci ta do (Mc 16,9-20).

Eis o es que ma que pode aju dar a gen te a per ce ber a se quên cia
das ide i as, a cap tar a men sa gem e a des co brir o rumo do Espí ri to que
per cor re o Evan ge lho de Mar cos de pon ta a pon ta. Este Espí ri to nos
aju da rá a olhar para den tro do tex to e des co brir nele a boa-nova de
Deus que Jesus nos revelou.
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Intro du ção Mc 1,1-13: Iní cio da boa-nova

Pre pa rar o anún cio
do bra di ça 1,14-15

1ª le i tu ra: Mc 1,16-3,6: Cres ce a boa-nova

Apa re ce o con fli to
do bra di ça 3,7-12

2ª le i tu ra: Mc 3,13-6,6: Cres ce o con fli to

Apa re ce o mis té rio
do bra di ça 6,7-13

3ª le i tu ra: Mc 6,14-8,21: Cres ce o mis té rio

Apa re ce o não en ten der
do bra di ça 8,22-26

4ª le i tu ra: Mc 8,27-10,45: Cres ce o não en ten der

Apa re ce a luz es cu ra da cruz
do bra di ça 10,46-52

5ª le i tu ra: Mc 11,1-13,32: Cres ce a luz es cu ra da cruz
Apa re cem a rup tu ra e a mor te

do bra di ça 13,33-37
6ª le i tu ra: Mc 14,1-15,39: Cres cem a rup tu ra e a mor te

Apa re ce a vi tó ria so bre a mor te
do bra di ça 15,40-41

7ª le i tu ra: Mc 15,42-16,8: Cres ce a vi tó ria so bre a morte

Re a pa re ce a boa-nova e tudo
re co me ça

Apên di ce Mc 16,9-20

Lem bre te fi nal: Um evan ge lho não é uma his tó ria de se ler ou
es cu tar só uma úni ca vez e bas ta. Não! Um evan ge lho é para ser lido e 
re li do, me di ta do e re za do, com pa ra do e apro fun da do. Ori en tan do-se
pelo es que ma, você vai len do e, aos pou cos, vai li gan do uma fra se
com a ou tra, uma ilu mi nan do a ou tra. Uma pa la vra puxa a ou tra.
Você vai per ce ben do a vi são do con jun to que, em se gui da, es cla re ce
os de ta lhes. Isto acon te ce, so bre tu do, quan do você faz a le i tu ra em
gru po, em co mu ni da de, como va mos su ge rir ago ra nos sete Cír cu los
Bí bli cos que se guem na se gun da par te des te li vri nho.
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2ª PARTE

Os sete cír cu los

Ca mi nha mos na es tra da de Je sus

1º Cír cu lo: O en tu si as mo do pri me i ro amor: Sur ge a boa-nova →
Apa re ce o conflito

2º Cír cu lo: Dú vi das e de sen con tros: Cres ce o con fli to → Apa re ce o

mistério

3º Cír cu lo: Ame a ça de rup tu ra: Cres ce o mis té rio → Apa re ce o não

entender

4º Cír cu lo: A cruz no ho ri zon te: Cres ce o não en ten der → Apa re ce a

cruz

5º Cír cu lo: Rom per com os gran des: Cres ce a luz es cu ra da cruz →
Apa re ce a morte

6º Cír cu lo: Mor te na che ga da: Cres cem a ruptura e a mor te →
Apa re ce a vi tó ria so bre a morte

7º Cír cu lo: As surpresas de Deus: Cres ce a vi tó ria so bre a mor te →
Re a pa re ce a boa-nova...

Ce le bra ção fi nal: “Co ra gem! Le van ta-te! Je sus te chama.”
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A di nâ mi ca dos cír cu los

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as
  pes so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1. Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

Per gun tas para aju dar na re fle xão

2. Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra.

2. Le i tu ra do tex to.

3. Mo men to de si lên cio.

4. Per gun tas para aju dar na re fle xão.

3. Re no var nos so com pro mis so de se guir Jesus

Su ges tões para a ce le bra ção

¢ for mu lar pre ces
¢ re zar um sal mo
¢ as su mir um com pro mis so

Sub sí dio: olhar no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

No fim de cada um dos sete cír cu los, se gue um bre ve sub sí dio
que tem como fi na li da de aju dar na re fle xão e no apro fun da men to do
as sun to de cada cír cu lo e con fron tar nos sa ca mi nha da com a ca mi -
nha da dos pri me i ros dis cí pu los e discípulas de Jesus.

Além dis so, in de pen den te men te dos sete cír cu los, você pode
ler os sete sub sí di os se pa ra da men te para ter uma vi são glo bal do
Evan ge lho de Marcos.
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1º Cír cu lo

O en tu si as mo do pri me i ro amor

Sur ge a boa-nova

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1 Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

No iní cio, o en tu si as mo sem pre é gran de! Cada um de nós já
teve mo men tos as sim. Quem co me ça a par ti ci par de uma co mu ni da -
de ecle si al de base ou de um gru po bí bli co sen te um gran de en tu si as -
mo. O mes mo vale para quem en tra numa das pas to ra is, faz o cur si -
lho, par ti ci pa de um en con tro de ca sa is com Cris to, ou co me ça a
par ti ci par de um sin di ca to, de um clu be de mães, gru po jo vem, gru po
eco ló gi co, mo vi men to so ci al, par ti do po lí ti co ou or ga ni za ção não
go ver na men tal; quem en tra na vida re li gi o sa, re ce be o sa cra men to do 
cris ma, da or de na ção sa cer do tal, do ma tri mô nio, ou co me ça o no i va -
do; faz for ma tu ra, re ce be carteira de motorista, consegue o primeiro
em pre go... Tantos momentos! É o entusiasmo do primeiro amor!
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No Evan ge lho de Mar cos, trans pa re ce este mes mo en tu si as mo. 
Tudo co me çou com o cha ma do à be i ra do lago (Mc 1,16-20) e foi
cres cen do aos pou cos, até eles re ce be rem uma par ti ci pa ção ple na na
mis são de Je sus (Mc 6,7-13). Nos pri me i ros seis ca pí tu los do Evan -
ge lho de Mar cos, Je sus qua se não para. Está sem pre an dan do. Os dis -
cí pu los e as dis cí pu las vão com ele por todo can to: na pra ia, na es tra -
da, na mon ta nha, no de ser to, no bar co, nas si na go gas, nas casas, nos
povoados, por toda a Galileia. Muito entusiasmo!

Para aju dar na re fle xão

1. Na sua vida, qual foi a ca u sa do seu ma i or en tu si as mo?

2. Como se ma ni fes tou o en tu si as mo do pri me i ro amor na sua
vida como cris tão ou cris tã, e na vida da sua co mu ni da de?

2 Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra
O tex to que va mos ou vir des cre ve como co me çou o anún cio do

evan ge lho e como ele foi se di vul gan do. Du ran te a le i tu ra, va mos pres -
tar aten ção no se guin te: “Qual foi mes mo a pro pos ta de Je sus que en tu -
si as mou tan to as pes so as que che gou a trans for má-las em dis cí pu los?”.

2. Le i tu ra do tex to: Mar cos 1,14-22

3. Mo men to de si lên cio

4. Per gun tas para aju dar na re fle xão
1. Qual o pon to des te tex to de que você mais gos tou ou que

mais cha mou a sua aten ção? Por quê?

2. Qual foi mes mo a pro pos ta de Je sus que en tu si as mou tan to
as pes so as que che gou a trans for má-las em dis cí pu los?

3. O que tudo isso en si na para nós hoje?
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3 Re no ve mos nos so com pro mis so de se guir Jesus

Su ges tões para a ce le bra ção

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que aca ba mos de re fle tir
so bre o evan ge lho e so bre a nos sa vida.

2. Rezar um sal mo. Su ges tão: Sal mo 1: Esco lher o ca mi nho cer to.

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um
Pai-Nos so e um can to fi nal.

Olhan do no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

O en tu si as mo do pri me i ro amor

Sur ge a boa-nova

Eles são pes ca do res. Estão tra ba lhan do. É a pro fis são de -
les. Je sus pas sa e cha ma. Eles lar gam tudo e se guem Je sus. Pa re -
ce que não lhes cus ta nada. Lar gam a fa mí lia. Lar gam os bar cos e
as re des (Mc 1,16-20). Levi lar gou a co le to ria, fon te da sua ri -
que za (Mc 2,13-14). Se guir Je sus su põe rup tu ra! Eles co me çam a 
for mar um gru po, uma co mu ni da de iti ne ran te. É a co mu ni da de
de Je sus (Mc 3,13-19; 3,34-35).

Os dis cí pu los acom pa nham Je sus por todo can to.
Entram com ele na si na go ga (Mc 1,21) e nas ca sas do povo

(Mc 2,15). Pas se i am com ele pe los cam pos, ar ran can do es pi gas
(Mc 2,23). Andam com ele ao lon go do mar, onde o povo os pro cu ra
(Mc 3,7). Fi cam a sós com ele e po dem in ter ro gá-lo (Mc 4,10.34).
Vão na casa dele, con vi vem com ele e vão com ele até Na za ré, sua
ter ra (Mc 6,1). Com ele, atra ves sam o mar e vão para o ou tro lado
(Mc 5,1).
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Par ti ci pam na du re za da nova ca mi nha da.
Tan ta gen te os pro cu ra, que já não têm tem po nem para co mer

(Mc 3,20). Eles co me çam a sen tir-se res pon sá ve is pelo bem-es tar de
Je sus: fi cam per to dele, cu i dam dele e man têm um bar co pron to para 
ele não ser es ma ga do pelo povo que avan ça (Mc 3,9; cf. 5,31). E no
fim de um dia de tra ba lho, o le vam, exa us to, para o ou tro lado do
lago (Mc 4,36) e ar ru mam até um tra ves se i ro para ele po der dor mir
(Mc 4,38).

A con vi vên cia se tor na ín ti ma e fa mi li ar.
Je sus che ga a dar ape li dos a al guns de les. A João e Ti a go cha -

mou de “Fi lhos do Tro vão”, e a Si mão deu o ape li do de “Pe dra” (Pe -
dro) (Mc 3,16-17). Ele vai na casa de les e se pre o cu pa com os pro ble -
mas da fa mí lia. Cu rou a so gra de Pedro (Mc 1,29-31).

Andan do com Je sus, eles apren dem a dis cer nir.
Co me çam a per ce ber o que ser ve para a vida e o que não ser ve.

A ati tu de li vre e li ber ta do ra de Je sus faz com que cri em co ra gem para 
trans gre dir nor mas re li gi o sas que pou co ou nada têm a ver com a
vida: ar ran cam es pi gas em dia de sá ba do (Mc 2,23-24), en tram em
casa de pe ca do res (Mc 2,15), co mem sem la var as mãos (Mc 7,2) e já
não in sis tem em fa zer je jum (Mc 2,18). Por isso, são en vol vi dos nas
ten sões e nos con fli tos de Je sus com as au to ri da des e são cri ti ca dos e
con de na dos pe los fa ri se us (Mc 2,16.18.24). Mas Jesus os defende
(Mc 2,19.25-27; 7,6-13).

Dis tan ci am-se das po si ções an te ri o res.
O pró prio Je sus os dis tin gue dos ou tros e diz cla ra men te: “A

vo cês é dado o mis té rio do Re i no, mas aos de fora tudo acon te ce em
pa rá bo las” (Mc 4,11), pois “os de fora” têm olhos, mas não en xer -
gam, têm ou vi dos e não es cu tam (Mc 4,12). Je sus con si de ra os dis cí -
pu los e as dis cí pu las como seus ir mãos e suas ir mãs. É a sua nova fa -
mí lia (Mc 3,33-34). Eles re ce bem for ma ção. As pa rá bo las nar ra das
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ao povo, Je sus as ex pli ca para eles quando estão sozinhos em casa
(Mc 4,10s.34).

Na raiz des te gran de en tu si as mo está a pes soa de Je sus que os
cha ma e atrai. Eles se guem Je sus. Ain da não per ce bem todo o al can -
ce que o con ta to com Je sus im pli ca para a vida de les. Isto, por en -
quan to nem im por ta! O que im por ta é po der se guir Je sus que anun cia
a tão es pe ra da boa-nova do Re i no. Até que en fim, o Re i no chegou!
(1,15). Jesus o revelou!

Depo is de cer to tem po, Je sus cha ma doze dis cí pu los para es -
tar com ele. Eles re ce bem a mis são de anun ci ar a boa-nova e de ex -
pul sar de mô ni os (Mc 3,13-14). Assu mem a mis são jun to com Je sus
(Mc 6,7-13). De vem ir, dois a dois, para anun ci ar a che ga da do Re i no 
de Deus. No Anti go Tes ta men to eram doze tri bos, ago ra são doze
dis cí pu los. Eles for mam um novo je i to de ser povo de Deus. Para po -
der che gar a isto, ti ve ram de pas sar por esta lon ga pre pa ra ção. No
meio dos con fli tos, ti ve ram que to mar po si ção ao lado de Je sus e cri ar 
co ra gem para fa zer vá ri as rup tu ras. Nis so tudo, re ve la-se o en tu si as -
mo do pri me i ro amor!

Sur giu a boa-nova,

vai apa re cer o con fli to
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2º Cír cu lo

Dú vi das e de sen con tros

Cresce o con fli to

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1 Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

Os dis cí pu los se guem Je sus com mu i to en tu si as mo, mas, no
fun do, ain da não sa bem bem a quem es tão se guin do. Eles ima gi nam
uma co i sa. Je sus, na re a li da de, é ou tra! Assim, no meio da que le en tu -
si as mo ini ci al, apa re ce um cer to de sen con tro. Com a gen te, acon te ce
o mes mo. De po is que você en trou na co mu ni da de, num cír cu lo bí bli -
co, num sin di ca to, num par ti do, num em pre go ou numa pas to ral, de -
po is do en tu si as mo ini ci al, você co me ça a per ce ber que nem tudo é
como você ima gi na va. Nem to dos pen sam como você. Você des co -
bre que exis tem mu i tos ou tros mo vi men tos, cada um com a sua ma -
ne i ra de pen sar: co mu ni da des ecle si a is de base, gru pos de ora ção, ca -
ris má ti cos, ne o ca te cú me nos, fo co la ri nos cren tes, tan tos e tan tos!
To dos di zem: “Nós seguimos Jesus!” Mas que Jesus? Cada um tem a
sua ideia sobre Jesus. “Então Cristo está dividido?” (1Cor 1,13).
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O Je sus dos ou tros nem sem pre agra da. Às ve zes, nos vem até o 
pen sa men to: “Co i ta dos! Um dia, eles ain da vão per ce ber!”. Acha -
mos que o ou tro está er ra do. Quem deve mu dar é ele, o ou tro, e não
eu! Mas de re pen te, sur ge a dú vi da: “E se por aca so o Je sus do ou tro
for mais ver da de i ro que o meu, o que vou fa zer?”. Assim, dú vi das e
ques ti o na men tos vão en tran do pela por ta dos fun dos. Como acon te -
ceu com João Ba tis ta. Ele anun ci ou Je sus com gran de en tu si as mo.
Mas, de po is, já na pri são, des co briu que Je sus era di fe ren te da qui lo
que ele, João, ima gi na va. Por isso, man dou per gun tar: “É o se nhor,
ou de ve mos es pe rar por ou tro?” (Mt 11,3). No meio destes
desencontros vão aparecendo nossos limites e defeitos.

Para aju dar na re fle xão

1. Qual foi a gran de de cep ção na sua vida ou na vida da sua co -
mu ni da de que ma tou o seu en tu si as mo?

2. Qual é hoje a ca u sa mais fre quen te dos con fli tos en tre nós
cris tãos a res pe i to de Je sus?

2 Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra
Os pri me i ros si na is do de sen con tro en tre Je sus e os dis cí pu los

apa re cem logo no iní cio e vão au men tan do na mes ma me di da em que
Je sus se re ve la a eles. Va mos ver um tex to em que trans pa re ce o pri -
me i ro de sen con tro. Du ran te a le i tu ra, fi que mos com esta per gun ta na
ca be ça: “Em que con sis te o de sen con tro entre Jesus e os discípulos e
como se manifesta?”.

2. Le i tu ra do tex to: Mar cos 1,32-39.

3. Mo men to de si lên cio.
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4. Per gun tas para aju dar na re fle xão
1. Qual o pon to des te tex to que mais cha mou a sua aten ção?

Por quê?

2. Em que con sis te o de sen con tro en tre Je sus e os dis cí pu los e
como se ma ni fes ta?

3. O que tudo isso en si na para nós hoje?

3 Re no var nos so com pro mis so de se guir Jesus

Su ges tões para a ce le bra ção

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que aca ba mos de re fle tir
so bre o evan ge lho e so bre a nos sa vida.

2. Re zar um sal mo. Su ges tão: Sal mo 73(72): Vale a pena se -
guir Je sus?

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um
Pai-Nos so e um can to fi nal.

Olhan do no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

Dú vi das e de sen con tros

Cresce o con fli to

Os dis cí pu los se guem Je sus, atra í dos pela bon da de da pes soa
dele e em pur ra dos pe las suas pró pri as ex pec ta ti vas so bre o Mes si as.
Aos pou cos, vão per ce ben do que em Je sus exis te algo, um mis té rio
ma i or, que não bate bem com aqui lo que eles pen sa vam e es pe ra vam.
Por exem plo, Je sus se tor nou co nhe ci do. O povo ia atrás dele. A pu -
bli ci da de agra dou aos dis cí pu los. Eles vão em bus ca de Je sus para
levá-lo de vol ta ao povo: “To dos te pro cu ram” (Mc 1,37). Pen sa vam
que Je sus fos se gos tar e aten der. Enga no de les! Je sus não aten deu e
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ain da dis se: “Va mos para ou tros lu ga res. Foi para isto que eu vim!”
(Mc 1,38). Foi o pri me i ro de sen con tro. A pri me i ra frus tra ção! Bem
pe que na, é ver da de. Mas de vem ter estranhado! Jesus não era como
eles o imaginavam, nem fazia o que eles esperavam.

Jesus con tou a pa rá bo la do se me a dor (Mc 4,1-9). Eles não en -
ten de ram e pe di ram ex pli ca ção. Je sus dis se: “Não com pre en de ram
esta pa rá bo la? Então, como é que po dem en ten der to das as pa rá bo -
las?” (Mc 4,13). Je sus pen sa va que eles ti ves sem en ten di do. Mas não
en ten de ram. O de sen con tro co me ça a cres cer. Den tro dos dis cí pu los
exis tia algo que não se ajus ta va e que se ma ni fes ta va, so bre tu do, em mo -
men tos de cri se. Por exem plo, du ran te a tem pes ta de. Di an te das on das
que en tra vam no bar co, o medo de les foi tão gran de que che ga ram a
acor dar Je sus: “Não te im por tas que pe re ce mos?” (Mc 4,38). Jesus es -
tra nhou a re a ção de les. Acal mou o mar e dis se: “Então, vo cês não têm
fé?” (Mc 4,40). Eles não sa bi am o que res pon der e se per gun ta vam:
“Quem é este que até o mar e o ven to lhe obe de cem?” (Mc 4,41). Je sus
pa re cia um es tra nho para eles! Ape sar da con vi vên cia ami ga, não sa -
bi am di re i to quem ele era. Não con se guem cap tar o mis té rio.

O de sen con tro apa re ceu tam bém quan do fo ram com Je sus
para a casa de Ja i ro. O povo foi jun to e o com pri mia de to dos os la -
dos (Mc 5,24). Uma mu lher que há doze anos so fria de uma he mor ra -
gia es ta va no meio da mul ti dão. Ela tam bém to cou em Je sus, mas de
ma ne i ra di fe ren te. To cou para ser cu ra da (Mc 5,27-28). Na mes ma
hora, Je sus pa rou e per gun tou: “Quem foi que me to cou?” (Mc 5,30).
Os dis cí pu los re a gi ram: “O se nhor não está ven do a mul ti dão que o
com pri me, como é que pode per gun tar quem foi que me to cou?”
(Mc 5,31). Jesus ti nha uma sen si bi li da de mais apu ra da que não era
per ce bi da pe los dis cí pu los. Estes re a gi ram como todo mun do e não
en ten de ram a re a ção di fe ren te de Je sus.

O de sen con tro apa re ceu ain da quan do a mul ti dão pro cu rou Je -
sus no de ser to (Mc 6,32-34). Os dis cí pu los dis se ram a Je sus: “O lu -
gar aqui é de ser to, já é tar de, man de esse povo em bo ra para que pos sa 
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ir até os po vo a dos com prar pão!” (Mc 6,35-36). Je sus res pon deu:
“Deem vo cês de co mer ao povo!” (Mc 6,37). E eles: “Então o se nhor
quer que a gen te vá com prar pão por du zen tos de ná ri os?” (Mc 6,37;
cf. 8,4). Não en ten de ram nada! Je sus pen sa va di fe ren te. Ti nha ou tros
cri té ri os na ma ne i ra de abor dar e de re sol ver os problemas do povo.
Era o mistério do Pai que reluzia nele.

O pró prio evan ge lis ta Mar cos che gou a fa zer um co men tá rio
crí ti co. Foi quan do, du ran te a no i te de po is da mul ti pli ca ção dos pães,
Je sus se apro xi mou dos dis cí pu los an dan do por cima das águas. Eles
fi ca ram apa vo ra dos e co me ça ram a gri tar. Acha vam que era um fan -
tas ma! Je sus os acal mou e en trou no bar co (Mc 6,48-50). E Mar cos
co men ta: “Eles não ti nham en ten di do nada a res pe i to dos pães, e o
seu co ra ção es ta va en du re ci do” (Mc 6,52). A afir ma ção co ra ção en -
du re ci do é mu i to dura. Evo ca o co ra ção en du re ci do do povo no de -
ser to (Sl 95,8) que não queria ouvir Moisés e só pensava em voltar
para o Egito (Nm 20,2-10).

Je sus, ele tam bém, che gou à mes ma con clu são. Numa dis cus -
são com os fa ri se us so bre o puro e o im pu ro dos ali men tos, ele dis se:
“Escu tem to dos e com pre en dam: o que vem de fora e en tra numa pes -
soa não a tor na im pu ra; mas as co i sas que saem de den tro da pes soa,
es tas é que a tor nam im pu ra. Quem tem ou vi dos para ou vir ouça!”
(Mc 7,14-16). Os dis cí pu los não en ten de ram e pe di ram uma ex pli ca -
ção. Je sus fi cou im pa ci en te e dis se: “Então, nem vo cês têm in te li gên -
cia?” (Mc 7,18). Eles se pa re ci am com os fa ri se us e os es cri bas que já 
ti nham mos tra do que não en ten di am nada da no vi da de tra zi da por Je -
sus (Mc 4,12). Ago ra, os dis cí pu los são igua is a eles! A ig no rân cia
dos inimigos, a gente entende! Mas a dos discípulos...! “Então, nem
vocês têm inteligência?”

Cres ceu o con fli to,

co me çou a apa re cer o mis té rio
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3º Cír cu lo

Ame a ça de rup tu ra

Cres ce o mis té rio

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1 Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

Os dis cí pu los se guem Je sus. Pen sam que já o co nhe cem, mas,
aos pou cos, vão des co brin do que não o co nhe cem. Em Je sus, ha via
um mis té rio ma i or. Ele fala, acon se lha e de ci de di fe ren te men te do
que eles es pe ra vam ou ima gi na vam. O mes mo acon te ce com a gen te.
Você pen sa que co nhe ce uma pes soa e, de re pen te, se dá con ta de que
não a co nhe ce. Cada vez de novo, ela sur pre en de, re a gin do di fe ren te -
men te do que você es pe ra va ou ima gi na va. E quan to ma i or for a sua
von ta de de con tro lar e de do mi nar a vida da ou tra pes soa tan to ma i or
será o risco que você corre de aumentar o desencontro e de provocar
uma ruptura.
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Isto acon te ce mu i tas ve zes e de mu i tas ma ne i ras: no na mo ro,
no ca sa men to ou nas tan tas ami za des que a gen te tem. E quan tas ve -
zes isto não acon te ce tam bém na vi vên cia da fé! A gen te pen sa que
co nhe ce a Deus e aqui lo que ele pede de nós. E de po is nos da mos
con ta de que Deus é to tal men te di fe ren te da qui lo que nós ima gi ná va -
mos e de que es tá va mos apenas manipulando Deus a nosso favor.

Para aju dar na re fle xão

1. Já acon te ceu al gu ma rup tu ra as sim na sua vida? Qual foi a
ca u sa?

2. A ima gem que você tem de Je sus vem de onde? Ela mu dou
ao lon go dos anos? Por que mu dou? Será que eu sei tudo so -
bre Je sus?

2 Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra
O pon to crí ti co do de sen con tro cres cen te en tre Je sus e os dis cí -

pu los é des cri to em Mar cos 8,14-21. Di an te da fal ta de com pre en são
dos dis cí pu los, Je sus faz uma sé rie de qua se dez per gun tas, sem se
im por tar em re ce ber uma res pos ta. Será uma rup tu ra? Va mos ler o
tex to. Du ran te a le i tu ra, fi que mos com esta per gun ta na ca be ça: “Por
que será que Je sus faz tantas perguntas sem esperar resposta?”.

2. Le i tu ra do tex to: Mar cos 8,14-21

3. Mo men to de si lên cio.

4. Per gun tas para aju dar na re fle xão
1. Qual o pon to des te tex to que mais cha mou a sua aten ção?

Por quê?

2. Por que será que Je sus faz tan tas per gun tas sem es pe rar
res pos ta?”
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3. No tem po de Je sus era o fer men to dos fa ri se us e dos he ro -
di a nos que im pe dia de en xer gar a men sa gem de Je sus? Qual
é hoje o fer men to que nos im pe de de en xer gar a men sa gem
de Je sus?

3 Re no var nos so com pro mis so de se guir Jesus

Su ges tões para a ce le bra ção

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que aca ba mos de re fle tir
so bre o evan ge lho e so bre a nos sa vida.

2. Re zar um sal mo. Su ges tão: Sal mo 77(76): Será que Deus
mu dou?

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um Pai-Nos -
so e um can to fi nal.

Olhan do no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

Ame a ça de rup tu ra

Cres ce o mis té rio

Por in crí vel que pa re ça, os dis cí pu los che ga ram a um pon to em
que já não se di fe ren ci a vam dos ini mi gos de Je sus. Ante ri or men te,
Je sus ti nha fi ca do tris te com a “du re za de co ra ção” dos fa ri se us e dos
hero di a nos (Mc 3,5). Ago ra, os pró pri os dis cí pu los têm o “co ra ção
en du re ci do” (Mc 8,17). Ante ri or men te, “os de fora” (Mc 4,11) não
en ten di am as pa rá bo las, por que “ti nham olhos e não en xer ga vam,
ti nham ou vi dos e não es cu ta vam” (Mc 4,12). Ago ra, os pró pri os
dis cí pu los não en ten dem mais nada, por que “têm olhos e não en xer -
gam, têm ou vi dos e não es cu tam” (Mc 8,18). O “fer men to dos fa ri -
se us e de He ro des” ti nha to ma do con ta de tudo e os im pe dia de en -
xer gar (Mc 8,15).
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A im pres são que se tem é que os dis cí pu los, con vi ven do com
Je sus, em vez de me lho rar, pi o ra vam. Per de ram até o pou co que ti -
nham (cf. Mc 4,25). Qu an to mais Je sus ex pli ca va tan to me nos eles
en ten di am! Por quê? Qual a ca u sa des te de sen con tro? A ca u sa não
era a má von ta de. Os dis cí pu los não eram como os ad ver sá ri os de
Jesus. Estes tam bém não en ten di am o en si na men to do Re i no, mas
ne les ha via ma lí cia. Eles usa vam a re li gião para cri ti car Je sus
(Mc 2,7.16.18.24; 3,5.22-30). Os dis cí pulos, po rém, eram gen te
boa. Não ti nham má von ta de. Mes mo sen do ví ti mas do “fer men to
dos fa ri se us e dos he ro di a nos”, eles não es ta vam in te res sa dos em de -
fen der o sis te ma dos fa ri se us con tra Je sus. Então, qual era a ca u sa?

Uma com pa ra ção: João teve que ir à ro do viá ria re ce ber uma tia
de seu pai. Vis to que ele não co nhe cia a tia, de ram a ele uma foto.
Qu an do che gou o ôni bus, João foi con fe rin do as pes so as, fo to gra fia
na mão. Só um pe que no de ta lhe. A foto era de 45 anos atrás. No fim,
por úl ti mo, des ce do ôni bus uma se nho ra já de ida de. João per gun ta,
mos tran do a foto: “Por aca so, a se nho ra viu se esta pes soa es ta va no
ôni bus?”. Ela olhou, sor riu e dis se: “Sou eu!”. João olhou a pes soa,
con fe riu com a foto e dis se de li ca da men te: “A se nho ra pode en ga nar
os ou tros, mas não a mim!” De i xou a dona na ro do viá ria, vol tou para
casa e dis se: “Pai, ela não che gou não. Acho que per deu o ôni bus!”. A 
foto an ti qua da im pe diu João de re co nhe cer a tia na ro do viá ria. Nós
te mos mu i tas fo tos an ti qua das de Deus na ca be ça e no co ra ção que
blo que i am tudo e nos im pe dem de re co nhe cer a pre sen ça de Deus na
ro do viá ria da vida.

A foto an ti qua da com que o povo es pe ra va a che ga da do Mes -
si as era a ca u sa do de sen con tro cres cen te e da qua se rup tu ra en tre Je -
sus e os dis cí pu los. Ha via gen te que es pe ra va um Mes si as glo ri o so
Rei (cf. Mc 15,9.32), Sumo Sa cer do te (cf. 1,24), Ge ne ral re vol to so
(cf. Lc 23,5; Mc 15,6; 13,6-8), Dou tor (cf. Jo 4,25; Mc 1,22.27), Juiz
(cf. Lc 3,5-9; Mc 1,8), Pro fe ta (6,4; 14,65). Nin guém es pe ra va o
Mes si as Ser vo, anun ci a do pelo pro fe ta Isa ías (Is 42,1; 49,3; 52,13).
Je sus se ori en ta pela pro fe cia do Mes si as Ser vo (Mc 10,45).
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E os dis cí pu los? Eles ti nham os pés jun to do povo po bre, mas
na ca be ça ti nham a foto an ti qua da do Mes si as glo ri o so, trans mi ti da e
en si na da pelo “fer men to dos fa ri se us e he ro di a nos” (Mc 8,15). Pen -
sa vam con for me a ide o lo gia do mi nan te da épo ca. Ape sar do en tu si as -
mo ini ci al, eles não se de ram con ta de que ti nham ide i as er ra das so -
bre o mes si as. “Nós es pe rá va mos que ele fos se o Mes si as, mas...!”
(Lc 24,21). Incons ci en te men te, que ri am que Je sus fos se como eles o
de se ja vam. Em vez de con ver ter-se para Je sus, que ri am que Je sus se
con ver tes se para eles: “To dos te pro cu ram!” (Mc 1,37).

Aque la sé rie de per gun tas de Je sus aos dis cí pu los, so bre tu do
a per gun ta fi nal “Nem as sim vo cês com pre en dem?” (Mc 8,21), pa -
re cia uma rup tu ra, mas não era rup tu ra. Je sus cri ti ca, cor ri ge e ad -
ver te os ami gos, mas rom per, ele não rom pe, nem os re je i ta! Pelo
con trá rio. Aco lhe e aju da. Je sus é como o Ser vo de que fala o pro fe -
ta Isa ías: “Ele não apa ga a me cha que ain da sol ta um pou co de fu -
ma ça!” (Is 42,3). E é nes ta ati tu de de ser vo que está a cha ve do mis té -
rio da sua pes soa e da sua mis são, que vai acen der a luz na es cu ri dão,
em que se en con tra vam e ain da se en con tram os dis cí pu los.

Je sus nun ca ce deu aos ape los da ide o lo gia do mi nan te, mes mo
quan do vi nham da par te dos dis cí pu los, seus ami gos. Sem pre agiu
con for me es cu ta va do pai e dos po bres (Mc 1,38). E foi por ele ter
sido tão fiel ao pai que o des vio dos dis cí pu los apa re ceu. Se Je sus ti -
ves se ce di do aos ape los dos seus ami gos, não te ria ha vi do ne nhum
de sen con tro. É a fi de li da de de Je sus ao Pai que re ve lou o des vio e o
erro da ide o lo gia do mi nan te e fez apa re cer o não en ten der nos
discípulos, obrigando-os a mudar e a atualizar a foto.

Cres ceu o mis té rio,

apa re ceu o não en ten der
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4º Cír cu lo

A cruz no ho ri zon te

Cres ce o não en ten der

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1 Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

Na me di da em que o tem po pas sa, cres ce o não en ten der nos
dis cí pu los. O am bi en te vai mu dan do. Não apa re ce mais o en tu si as -
mo. Pou cos são os mi la gres, só três: duas cu ras de ce gos e uma ex pul -
são de de mô nio (Mc 8,25; 9,25-26; 10,52). Só! Qu a se não há mais
mul ti dão: só Je sus e os pou cos dis cí pu los e dis cí pu las! Je sus sai da
Ga li le ia em di re ção a Je ru sa lém e co me ça a fa lar aber ta men te so bre a
cruz que o es pe ra em Je ru sa lém. O pró prio Isa ías já ti nha avi sa do:
quem se fi zer ser vo, co lo can do sua vida a ser vi ço dos ir mãos, este vai 
en trar em cho que com os que pre fe rem o pri vi lé gio e a do mi na ção.
Vai so frer, vai ser mal tra ta do, con de na do e mor to (cf. Is 50,4-9;
53,1-12). Esta cruz, anun ci a da no Anti go Tes ta men to, pro je ta ago ra
sua som bra so bre toda a vida de Je sus. Je sus sa bia que o seu
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compromisso com os pequenos iria incomodar os grandes. Sabia que
iam matá-lo. Mas não voltou atrás.

Na épo ca em que Mar cos es cre ve o seu evan ge lho, o pro ble ma
da cruz não era só a cruz de Je sus. Era tam bém a cruz que o povo das
co mu ni da des car re ga va por ca u sa da sua fé em Je sus: a cruz da per se -
gui ção, a cruz das bri gas com os ir mãos ju de us, a cruz da in cer te za, a
cruz dos con fli tos in ter nos; ha via al guns que que ri am aba far o gri to
dos po bres (cf. Mc 10,48). Car re gar esta cruz era o mes mo que as su -
mir a ca mi nha da com Je sus, des de a Ga li le ia até Je ru sa lém. E as cru -
zes de hoje? A cruz da fome, do de sem pre go, da fal ta de sa ú de, da ex -
clu são, da vi o lên cia, da fal ta de justiça, da divisão nas famílias e nas
comunidades. Tantas cruzes!

Para aju dar na re fle xão

1. Na sua vida, qual a cruz que mais pesa e mais faz so frer?

2. Esta cruz tem in fluên cia na sua ma ne i ra de vi ver a fé?
Como?

2 Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra
Ape sar do de sen con tro cres cen te, ape sar de os dis cí pu los te rem 

che ga do a uma ati tu de igual à dos ad ver sá ri os, Je sus não vol ta atrás,
mas tam bém não de sis te de aco lhê-los. Ao con trá rio, ele co me ça a
ins truí-los, para que pos sam ven cer a ce gue i ra e per ce ber a ca u sa da
cri se. Co me ça a fa lar aber ta men te so bre a cruz e so bre o Mes si as
Ser vo que vai so frer e mor rer. Du ran te a le i tu ra, fi que mos com esta
per gun ta na ca be ça: “Por que Je sus cha ma Pe dro de Sa ta nás?”.

2. Le i tu ra do tex to: Mar cos 8,27-38
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3. Mo men to de si lên cio.

4. Per gun tas para aju dar na re fle xão
1. Qual o pon to des te tex to que mais cha mou a sua aten ção?

Por quê?

2. Por que será que Je sus cha mou Pe dro de sa ta nás? Você con -
se gue cha mar al guém de sa ta nás?

3. O que tudo isso en si na para nós hoje?

3 Re no var nos so com pro mis so de se guir Jesus

Su ges tões para a ce le bra ção

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que aca ba mos de re fle tir
so bre o evan ge lho e so bre a nos sa vida.

2. Re zar um sal mo. Su ges tão: Sal mo 141(140): Vem aju -
dar-nos de pres sa!

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um
Pai-Nos so e um can to fi nal.

Olhan do no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

A cruz no ho ri zon te

Cres ce o não en ten der

Os dis cí pu los “se guem Je sus”. Enquan to vão ca mi nhan do
com ele para o cal vá rio, re ce bem uma lon ga ins tru ção so bre a cruz
(Mc 8,22 a 10,52). No iní cio da ins tru ção está a cura de um cego
anô ni mo (Mc 8,22-26) e, no fim, a cura do cego Bar ti meu em Je ri có
(Mc 10,46-52). As duas cu ras são sím bo lo do que se pas sa va en tre Je -
sus e os dis cí pu los. Pois, ce gos eram os dis cí pu los que “ti nham olhos e
não en xer ga vam” (Mc 8,18). Eles pre ci sa vam re cu pe rar a vi são.
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Na pri me i ra cura (Mc 8,22-26), Je sus teve di fi cul da de. Foi só
na se gun da ten ta ti va que o ho mem en xer gou di re i to. O mes mo acon -
te cia com Pe dro e acon te ce com tan tos ou tros, des de o tem po de Mar -
cos até hoje! Con fes san do que Je sus é o Mes si as, Pe dro era como o
cego de meia-vi são. Só en xer ga va a me ta de. Con fun diu gen te com
ár vo re (Mc 8,24). Re co nhe cia em Je sus o Mes si as, mas Mes si as sem
a cruz! (Mc 8,32) Je sus o cor ri ge, dan do a instrução sobre o Messias
que deve sofrer (Mc 8,27-33).

Na se gun da cura (Mc 10,46-52), o cego Bar ti meu re co nhe ce em
Je sus o Mes si as, pois gri ta: “Je sus, Fi lho de Davi!” (Mc 10,47.48).
Mas o tí tu lo “Fi lho de Davi” não era mu i to bom. O pró prio Je sus o
cri ti cou (Mc 12,35-37). Bar ti meu, po rém, não se agar rou ao tí tu lo fi -
lho de Davi. Não fez exi gên ci as como Pe dro. Assi nou em bran co. Ele 
sou be en tre gar sua vida ace i tan do Je sus sem im por con di ções. Sua fé
em Je sus era ma i or que o tí tu lo (Mc 10,52) e, “no mes mo ins tan te, re -
cu pe rou a vis ta e se guia Je sus no ca mi nho” (Mc 10,52).

Entre es tas duas cu ras está a lon ga ins tru ção so bre a cruz
(Mc 8,22 a 10,52). Ela es cla re ce o sig ni fi ca do da cruz na vida de Je -
sus e na vida dos dis cí pu los.

Cura de cego

Mc 8,22-26

1º Anúncio

Paixão, morte

ressurreição

Instrução

Jesus

Messias Servo

2º Anúncio
Paixão, morte

ressurreição

Instrução

Conversão

cruz e vida nova

3º Anúncio
Paixão, morte

ressurreição

Mc 8,27-38 Mc 9,1-29 Mc 9,30-37 Mc 9,38 a 10,31 Mc 10,32-45

Cura de cego

Mc 10,46-52

A ins tru ção cons ta de três anún ci os da pa i xão, mor te e res sur -
re i ção de Je sus: 1) Mc 8,27-38; 2) Mc 9,30-37; 3) Mc 10,32-45. Entre 
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o 1º e o 2º anún cio, há uma sé rie de ins tru ções para aju dar os dis cí pu -
los a en ten de rem Je sus como Mes si as Ser vo (Mc 9,1-29). Entre o 2º e 
o 3º anún cio, há uma sé rie de ins tru ções so bre a con ver são que a ace i -
ta ção da Pa i xão, Mor te e Res sur re i ção deve ge rar na vida dos que
ace i tam ca mi nhar com Je sus, o Mes si as. Eis os vá ri os aspectos da
conversão que deve acontecer em nós:

¢ no re la ci o na men to com os que não são da co mu ni da de, o
má xi ma de aber tu ra: “Quem não é con tra nós é a nos so fa -
vor” (Mc 9,38-40);

¢ no re la ci o na men to com os pe que nos e os ex clu í dos, o má xi -
mo de aco lhi men to: Aco lher os pe que nos por se rem de Cris -
to, e não ser mo ti vo de es cân da lo para eles (Mc 9,41-50);

¢ no re la ci o na men to ho mem-mu lher, o má xi mo de igual da de:
Je sus tira o pri vi lé gio que o ho mem ti nha com re la ção à mu -
lher e pro í be man dar a mu lher em bo ra (Mc 10,1-12);

¢ no re la ci o na men to com as cri an ças e suas mães, o má xi mo
de ter nu ra: aco lher, abra çar, aben ço ar, sem medo de con tra ir 
al gu ma im pu re za (Mc 10,13-16);

¢ no re la ci o na men to com os bens ma te ri a is, o má xi mo de ge -
ne ro si da de: “Uma só co i sa te fal ta: vai ven de tudo que tens e
dá aos po bres” (Mc 10,17-27);

¢ no re la ci o na men to en tre os dis cí pu los, o má xi mo de par ti -
lha: quem de i xar ir mão, irmã, mãe, pai, fi lhos, ter ra por ca u -
sa de Je sus e do evan ge lho terá cem ve zes mais (10,28-31).

Foi o não en ten der cres cen te dos dis cí pu los que le vou Je sus a
fa lar da cruz, cuja luz es cu ra ilu mi nou o mis té rio de Je sus como Mes -
si as Servo e es cla re ceu a con ver são que deve acon te cer nas pes so as
que deci dem seguir Jesus.

Cres ceu o não en ten der,

apa re ceu a luz es cu ra da cruz
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5º Cír cu lo

Rom per com os gran des

Cres ce a luz es cu ra da cruz

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1 Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

Após três anos de an dan ças pela Ga li le ia, Je sus che ga em Je -
ru sa lém, onde o aguar da a cruz. Os dis cí pu los se guem Je sus e par -
ti ci pam de tudo que ele faz. A ins tru ção con ti nua, mas ago ra não
mais atra vés de pa la vras, mas, sim, por meio de ges tos con cre tos
du ran te os úl ti mos dias da vida de Je sus em Je ru sa lém no meio da
ten são en tre ele e as au to ri da des. Os dis cí pu los vi vem o con fli to
que o se gui men to de Je sus traz con si go. Ago ra vai apa re cer, no
con cre to, o que sig ni fi ca se guir Je sus e car re gar sua cruz. Pois
eles se guem o Je sus que rom pe com os su mos sa cer do tes e com os
es cri bas e an ciãos (Mc 11,27 a 12,12), rom pe com os fa ri se us e os
he ro di a nos (Mc 12,13-17), com os sa du ce us (Mc 12,18-27), com os
es cri bas (Mc 12,28-40) e, no fim, en si na que a von ta de de Deus se
ma ni fes ta é na par ti lha de uma po bre vi ú va (Mc 12,41-44).
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O mes mo acon te ce hoje com a gen te. Às ve zes, num cur so bí -
bli co, num re ti ro, en con tro ou mis sa, você ouve fa lar bo ni to so bre o
amor, a jus ti ça e a fra ter ni da de. Você fica em pol ga do, em pol ga da.
Mas é só quan do che ga em casa, na fa mí lia, na co mu ni da de, no tra ba -
lho, na loja ou na rua, que você vai en ten der, no con cre to, o que sig ni -
fi ca re al men te pra ti car o amor, a jus ti ça e a fra ter ni da de. Não é as -
sim? O mes mo acon te ceu com os dis cí pu los. Ca mi nhan do com
Je sus, ti nham re ce bi do aque la lon ga ins tru ção so bre a cruz. Mas é só
ago ra em Je ru sa lém, no con cre to da ação, que eles vão experimentar
quais as exigências e as consequências da aceitação da cruz.

Para aju dar na re fle xão

1. Qu a is as mu dan ças que você já fez na sua vida por ca u sa do
evan ge lho? Foi fá cil? So freu mu i to?

2. Qu a is as mu dan ças que acon te ce ram e es tão acon te cen do na
Igre ja. É fá cil ace i tar? Por quê?

2 Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra
O tex to que va mos ou vir e so bre o qual va mos me di tar nes te

cír cu lo traz vá ri os epi só di os de como Je sus se re la ci o na va com os es -
cri bas ou dou to res da lei. Du ran te a le i tu ra, fi que mos com esta per -
gun ta na ca be ça: “Qual a ati tu de de Je sus no re la ci o na men to com os
vá ri os doutores da lei que aparecem no texto?”.

2. Le i tu ra do tex to: Mar cos 12,28-40

3. Mo men to de si lên cio

4. Per gun tas para aju dar na re fle xão
1. Qual o pon to des te tex to que mais cha mou a sua aten ção?

Por quê?

PVN 290 39



2. Qual a ati tu de de Je sus no re la ci o na men to com os vá ri os
dou to res da lei que apa re cem no tex to?

3. O que tudo isto en si na para nós hoje?

3 Re no var em nós o com pro mis so de se guir Je sus

Su ges tões para a ce le bra ção

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que aca ba mos de re fle tir
so bre o evan ge lho e so bre a nos sa vida.

2. Re zar um sal mo. Su ges tão: Sal mo 22(21): O sal mo que Je -
sus re zou na cruz.

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um
Pai-Nos so e um can to fi nal.

Olhan do no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

Rom per com os gran des

Cres ce a luz es cu ra da cruz

Pou cos dias an tes da Pás coa, Je sus en tra na ca pi tal e ini cia a se -
ma na mais ten sa da sua vida. Mo ti va do pela sua fi de li da de ao Pai, pelo
seu amor à ver da de e pelo seu com pro mis so com os pe que nos, ele en -
fren ta seus ad ver sá ri os, a eli te da na ção. Em to dos es tes mo men tos ten -
sos e crí ti cos, os dis cí pu los es tão com Je sus. A ins tru ção con ti nua, mas 
ago ra atra vés do tes te mu nho e da ação con cre ta de Je sus.

Je sus se man tém no ca mi nho do ser vi ço (Mc 11,1-11).
O povo ro me i ro acla ma Je sus como Mes si as Rei: “Ben di to que

vem em nome do Se nhor” (Mc 11,9). Je sus ace i ta a ho me na gem, mas
com re ser va. Sen ta do num ju men to (Mc 11,7), ele evo ca a pro fe cia
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de Za ca ri as que di zia: “Teu rei vem a ti, hu mil de, mon ta do num ju -
men to” (Zc 9,9). Je sus se man tém no ca mi nho do ser vi ço, sim bo li za -
do pelo ju men to, ani mal de car ga. Ele é o Mes si as Ser vo.

Je sus rom pe com o tem plo (Mc 11,12-26).
No dia se guin te, ele en tra no tem plo e ex pul sa os ven de do res

(Mc 11,15-16). Ci tan do os pro fe tas Isa ías e Je re mi as, ele diz que o
tem plo deve ser uma casa de ora ção para to dos os po vos (Is 56,7) e
não um co vil de la drões (Jr 7,11; Mc 11,17). Em res pos ta, as au to ri -
da des co me çam a pro cu rar um meio para matá-lo (Mc 11,18). Se guir
este Je sus exi ge a co ra gem de colocar a vida em risco.

Je sus rom pe com os su mos sa cer do tes, es cri bas e an ciãos
(Mc 11,27 a 12,12).

Estes querem sa ber com que au to ri da de ele faz as co i sas
(Mc 11,28). Je sus não res pon de, pois sua ação não de pen de da li cen -
ça de les (Mc 11,33). Eles pen sam ser o povo ele i to de Deus, mas
Je sus diz que eles vão per der o pri vi lé gio (Mc 12,1-11). No va men -
te, as au to ri da des de ci dem ma tar Je sus, mas têm medo do povo
(Mc 12,12). Quem anda com Je sus cor re o pe ri go de ser per se gui do
por es tas au to ri da des.

Je sus rom pe com os fa ri se us e os he ro di a nos (Mc 12,13-17).
Bem an tes, os fa ri se us e he ro di a nos já ti nham de ci di do ma tar

Je sus (Mc 3,6). Ago ra o pro vo cam que ren do sa ber se ele é a fa vor ou
con tra o pa ga men to do im pos to aos ro ma nos (Mc 12,14). Je sus não
res pon de a ques tão nem a dis cu te. Ele exi ge que “deem a Cé sar o que
é de Cé sar, mas a Deus o que é de Deus”, a sa ber, de vol vam a Deus o
povo, por eles des vi a do. Os dis cí pu los, que to mem cons ciên cia! Pois
era o fer men to des tes fa ri se us e he ro di a nos que estava cegando os
olhos deles (Mc 8,15).

Je sus rom pe com os sa du ce us (Mc 12,18-27).
Os sa du ce us eram uma eli te de sa cer do tes, la ti fun diá ri os e co -

mer ci an tes. Eram con ser va do res, con trá ri os à fé na res sur re i ção.
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Eles ques ti o nam Je sus nes te pon to. Je sus res pon de du ra men te:
“Vo cês não en ten dem nada nem do po der de Deus nem da Escri tu -
ra!” (Mc 12,24.27). Os dis cí pu los es te jam de so bre a vi so! Quem es ti -
ver do lado dos sa du ce us está do lado opos to de Deus e de Je sus!

Je sus rom pe com os es cri bas (Mc 12,28-40).
Os es cri bas eram os res pon sá ve is pela dou tri na ofi ci al. Inco mo -

da dos pela pre ga ção de Je sus, já ti nham es pa lha do a ca lú nia de que Je -
sus era um pos ses so (Mc 3,22). Je sus ques ti o na o en si na men to de les
so bre o Mes si as (Mc 12,35-37), con de na o com por ta men to ga nan ci o -
so e hi pó cri ta de al guns de les (Mc 12,38-40), mas sabe re co nhe cer ne -
les as boas qua li da des (Mc 12,34). Os dis cí pu los de vem ad qui rir cons -
ciên cia crí ti ca para po der dis cer nir o en si na men to dos es cri bas.

Je sus apon ta onde se ma ni fes ta a von ta de de Deus (Mc 12,41-44).
Sen ta do em fren te ao co fre de es mo las do tem plo, Je sus cha ma

a aten ção dos dis cí pu los para o ges to de uma po bre vi ú va que sou be
par ti lhar até do seu ne ces sá rio. Os dis cí pu los acha vam que o pro ble -
ma do povo só po de ria ser re sol vi do com mu i to di nhe i ro. Ante ri or -
men te, ti nham dito a Je sus: “O se nhor quer que va mos com prar pão
por du zen tos de ná ri os para dar de co mer ao povo?” (Mc 6,37). Para
quem pen sa as sim, os dois cen ta vos da vi ú va (Mc 12,42) não ser vi -
ri am para nada. Mas, para Je sus, “esta vi ú va que é po bre lan çou mais
do que to dos que ofe re ce ram mo e das ao te sou ro” (Mc 12,43). Je sus
tem cri té ri os di fe ren tes. Cha man do a aten ção dos dis cí pu los para o
ges to da vi ú va, ele en si na onde eles e nós de ve mos pro cu rar a ma ni -
fes ta ção da von ta de de Deus, a sa ber, nos po bres e na partilha.

Je sus ti nha cons ciên cia de que suas ati tu des iri am in co mo dar
os gran des e o le va ri am à cruz.

Cres ceu a luz es cu ra da cruz,

apa re ce ram a rup tu ra e a morte
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6º Cír cu lo

Mor te na che ga da

Cres cem a ruptura e a mor te

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1 Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

To dos nós já ti ve mos al gu ma ex pe riên cia das vá ri as eta pas da
ca mi nha da dos dis cí pu los que aca ba mos de per cor rer nes tes cin co
en con tros bí bli cos: en tu si as mo do pri me i ro amor, mo men tos de dú -
vi das, de sen con tros, rup tu ra de ami za de, ne ces si da de de re vi são e de
ins tru ção. Nova e sur pre en den te, po rém, é a úl ti ma eta pa que co me ça 
ago ra e que des cre ve a his tó ria da pa i xão, mor te e res sur re i ção de Je -
sus (Mc 14,1 a 16,9). Ge ral men te, quan do le mos a his tó ria da pa i xão,
olha mos o so fri men to de Je sus. Vale a pena olhar tam bém para os
discípulos e verificar como eles reagiam diante da cruz. Pois a cruz é
a prova de fogo!
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Nas co mu ni da des per se gui das para as qua is Mar cos es cre ve o
seu evan ge lho, o povo vi via a sua pa i xão. Mu i tos ti nham mor ri do no
tem po de Nero. Ou tros se per gun ta vam: “Será que vou aguen tar a
per se gui ção? Fico ou não fico na co mu ni da de?”. O can sa ço, o medo
e o de sâ ni mo es ta vam to man do con ta. E da que les que ti nham aban -
do na do a fé, al guns per gun ta vam se era pos sí vel a vol ta. Qu e ri am re -
co me çar a ca mi nha da. To dos eles pre ci sa vam de no vos es cla re ci -
men tos e de for tes mo ti va ções para po der con ti nu ar na ca mi nha da.
Pre ci sa vam de uma re no va da ex pe riên cia do amor de Deus que fos se
ma i or do que suas fa lhas e seus de fe i tos. A res pos ta, eles a en con tra -
vam na des cri ção da Pa i xão, Mor te e Res sur re i ção de Je sus. Lá, onde
se descreve a maior derrota dos discípulos, está escondida também a
maior das esperanças e das consolações!

Para aju dar na re fle xão

1. Hoje em nos sas co mu ni da des tam bém es tão pre sen tes o
medo, o de sâ ni mo e o can sa ço. Como isto se ma ni fes ta na
sua vida e na sua co mu ni da de?

2. Na Se ma na San ta, o povo ce le bra em mas sa a pa i xão e mor te
de Je sus. O que o povo mais pro cu ra na me mó ria da cruz de
Je sus?

2 Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra
O tex to que va mos ou vir des cre ve como foi a mor te e o en ter ro

de Je sus. Nes te tex to, apa re cem vá ri as pes so as: o cen tu rião, as mu -
lhe res, José de Ari ma te ia. Du ran te a le i tu ra, fi que mos com esta per -
gun ta na ca be ça: Como cada uma des tas pes so as re a ge di an te da
mor te de Je sus?
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2. Le i tu ra do tex to: Mar cos 15,33-47

3. Mo men to de si lên cio

4. Per gun tas para aju dar na re fle xão
1. Qual o pon to des te tex to que mais cha mou a sua aten ção?

Por quê?

2. Como cada uma des tas pes so as re a giu di an te da mor te de Je -
sus: o cen tu rião, as mu lhe res e José de Ari ma te ia?

3. De que ma ne i ra o re la to da pa i xão e mor te de Je sus traz es pe -
ran ça e con so la ção para você?

3 Re no var nos so com pro mis so de se guir Jesus

Su ges tões para a ce le bra ção

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que aca ba mos de re fle tir
so bre o evan ge lho e so bre a nos sa vida.

2. Re zar um sal mo. Su ges tão: Isa ías 52,13 a 53,12: O Cân ti co
do Ser vo de Deus que ins pi rou Je sus.

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um
Pai-Nos so e um can to fi nal.

Olhan do no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

Mor te na che ga da

Cres cem a ruptura e a mor te

Va mos olhar a pa i xão, mor te e res sur re i ção de Je sus para ver
como os dis cí pu los e as dis cí pu las re a gi ram di an te da cruz e como Je -
sus re a gia di an te das fra que zas dos dis cí pu los. Três co i sas cha mam a
aten ção e devem ser assinaladas:
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1. O fra cas so dos ele i tos
Aque les doze ho mens cha ma dos e ele i tos por Je sus (Mc 3,13-19)

e por ele envi a dos em mis são (Mc 6,7-13) fra cas sa ram. Fra cas so com -
ple to. Ju das tra iu (Mc 14,17-21), Pe dro ne gou (Mc 14,29-31.66-72),
os três dor mi ram (Mc 14,37.40), to dos fu gi ram (Mc 14,50). Dis per -
são to tal! Não ha via mu i ta di fe ren ça en tre eles e as au to ri da des que de -
cre ta ram a mor te de Je sus. Como Pe dro, elas tam bém que ri am eli mi nar 
a cruz: “Des ça da cruz, para que pos sa mos crer!” (Mc 15,31-32). Mas
há uma gran de di fe ren ça! Os dis cí pu los, ape sar de to dos os de fe i tos e
fra que zas, não ti nham ma lí cia nem má von ta de. Eles eram um re tra to
qua se fiel de to dos nós que ca mi nha mos na es tra da de Je sus, ca in do
sem pa rar, mas le van tan do sem pre!

2. A fi de li da de dos não ele i tos
Como re ver so do fra cas so de uns, apa re ce a for ça da fé dos ou -

tros que não fa zi am par te do gru po dos doze ele i tos: 1. A mu lher anô -
ni ma de Be tâ nia (Mc 14,3-9). Ela ace i tou Je sus como o Mes si as Cru -
ci fi ca do. Por isso, o un giu, an te ci pan do-se ao en ter ro. 2. Si mão de
Ci re ne (Mc 15,21-22). For ça do pe los sol da dos, ele re a li za o que Je -
sus ti nha pe di do aos doze que fu gi ram. Car re ga a cruz atrás de Je sus
até o cal vá rio. 3. O cen tu rião, um pa gão (Mc 15,33-39). Ele faz a pro -
fis são de fé e re co nhe ce o Fi lho de Deus num ho mem tor tu ra do e cru -
cifica do, mal di to con for me a lei dos ju de us. 4. Ma ria Ma da le na,
Ma ria, a mãe de Ti a go, Sa lo mé “e mu i tas ou tras mu lhe res que su -
bi ram com ele para Je ru sa lém” (Mc 15,41). Elas não aban do na -
ram Je sus, mas con ti nu a ram fir mes ao pé da cruz. 5. José de Ari -
ma te ia (Mc 15,40-47), mem bro do sinédrio, ar ris cou tudo pe din do
o cor po de Je sus para ser en ter ra do. Os doze fra cas sa ram. A con ti nu i -
da de da men sa gem do Re i no não pas sou por eles, mas, sim, pe los ou -
tros, so bre tu do pe las mu lhe res.
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3. A ati tu de de Je sus
A ma ne i ra como Mar cos apre sen ta a ati tu de de Je sus du ran te a

pa i xão é para dar es pe ran ça até ao dis cí pu lo mais fra cas sa do! Por
ma i or que te nha sido o fra cas so dos doze, o amor de Je sus foi ma i or!
1) Na hora de anun ci ar a fuga dos dis cí pu los, ele já avi sa que vai es -
pe rar por eles na Ga li le ia (Mc 14,28). 2) Mes mo sa ben do da tra i ção
(Mc 14,18), da ne ga ção (Mc 14,30) e da fuga (Mc 14,27), Je sus co lo -
ca o ges to da Eu ca ris tia (Mc 14,22-25). 3) Na ma nhã de Pás coa, ele
man da um re ca do para Pe dro e para to dos que fu gi ram: eles de vem ir
para a Ga li le ia. Lá, onde tudo ti nha co me ça do, é lá que vai re co me çar 
tudo de novo (Mc 16,7). Se a his tó ria da pa i xão acen tua o fra cas so
dos dis cí pu los, não é para pro vo car de sâ ni mo nos le i to res. Mas é para 
res sal tar o aco lhi men to de Je sus que su pe ra a der ro ta e o fra cas so dos
dis cí pu los! O fracasso não conseguiu provocar uma ruptura na
aliança selada e confirmada no sangue de Jesus.

O Evan ge lho de Mar cos co me çou as sim: “Iní cio da boa-nova
de Je sus Cris to Fi lho de Deus” (Mc 1,1). Je sus é apre sen ta do como
Fi lho de Deus! Ao ou vir este tí tu lo, es pon ta ne a men te olha mos para o
alto, para o céu, onde mora Deus. Ago ra no fim, es ta mos di an te de
um ser hu ma no pen du ra do numa cruz, con de na do como he ré ti co e
sub ver si vo pelo tri bu nal ci vil, mi li tar e re li gi o so. As au to ri da des
con fir mam, pela úl ti ma vez, que se tra ta re al men te de um re bel de
fra cas sa do, e o re ne gam pu bli ca men te (Mc 15,31-32). Pri va do de
qual quer tipo de co mu ni ca ção hu ma na, Je sus se sen te aban do na do
até pelo Pai: “Meu Deus! Meu Deus! Por que me aban do nas te?”
(Mc 15,34). E sol tan do um for te gri to, ele mor re! (Mc 15,37). Mes mo 
sen tin do-se aban do na do por Deus, a fé de Je sus é ma i or que o aban -
do no. Ele sabe que Deus es cu ta o gri to do opri mi do (cf. Ex 2,23-24;
3,7). O gri to for te de Je sus é a pre ce com que ele en tra na mor te e faz
apa re cer a vi tó ria so bre a mor te. É nes ta hora que um novo sen ti do re -
nas ce das cin zas, re ve la do por um pa gão que con fes sa: “Ver da de i ra -
men te, este ho mem era Fi lho de Deus!” (Mc 15,39). Se você qui ser
en con trar, ver da de i ra men te, o Fi lho de Deus, não o pro cu re no alto,
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num céu dis tan te, mas pro cu re-o ao seu lado, no ser hu ma no ex clu í -
do, tor tu ra do, des fi gu ra do, sem be le za. Pro cu re-o na que le que doa
sua vida pe los ir mãos. É lá que a di vin da de se es con de e é lá que ela
pode ser en con tra da. É lá que está a ima gem des fi gu ra da de Deus, do
Fi lho de Deus, dos fi lhos de Deus. “Pro va de amor ma i or não há que
doar a vida pelo irmão!”

Cres ce ram a rup tu ra e a mor te,

apa re ceu a vi tó ria so bre a morte
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7º Cír cu lo

As sur pre sas de Deus

Cres ce a vi tó ria so bre a mor te

Aco lhi da
1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1  Abrir os olhos para ver nos so je i to de se guir Je sus

No tex to so bre o qual va mos me di tar hoje, as mu lhe res apa re -
cem como tes te mu nhas pri vi le gi a das da res sur re i ção de Je sus. Par ti -
ci pan tes de todo o pro ces so da pri são, con de na ção, pa i xão, mor te e
res sur re i ção de Je sus. Elas mes mas, por as sim di zer, ti ve ram uma ex -
pe riên cia de mor te e res sur re i ção e, ago ra, dão tes te mu nho do que vi -
ram e vi ve ram. O tes te mu nho nas ce da ex pe riên cia. A gen te tes te mu -
nha o que vive.

Ini ci al men te, os cris tãos não se pre o cu pa vam em pro var a res -
sur re i ção com ar gu men tos da ra zão. A fé na res sur re i ção não de pen -
dia de pro vas, mas se co mu ni ca va pelo tes te mu nho de vida. A pes soa
que toma ba nho de sol na pra ia não se pre o cu pa em pro var que o sol
exis te. Ela mes ma, bron ze a da, é a pro va viva de que o sol exis te. As
comuni da des, elas mes mas, exis tin do no meio da que le im pé rio
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imen so, eram uma pro va viva da res sur re i ção. Mas nem to dos ti ve -
ram esta fé tão cla ra na res sur re i ção. Até os após to los du vi da ram
(Mc 16,14). Não é tão fá cil crer na res sur re i ção.

1. É fá cil crer na res sur re i ção? Para você, o que é crer na
res sur re i ção?

2. Qu a is os tes te mu nhos das pes so as que, hoje, sus ten tam a sua
fé na res sur re i ção?

3. Que tipo de tes te mu nho você está dan do para aju dar a sus -
ten tar a fé das pes so as na sua co mu ni da de?

2 Ver como os pri me i ros dis cí pu los se gui am Jesus

1. Cha ve de le i tu ra
O tex to des cre ve o que se pas sou no do min go da res sur re i ção.

Du ran te a le i tu ra, va mos pres tar aten ção no se guin te: Qu a is os no mes 
das mu lhe res? O que elas fa zem e di zem?

2. Le i tu ra do tex to: Mar cos 16,1-8

3. Mo men to de si lên cio

4. Per gun tas para aju dar na re fle xão:
1. Qual o pon to des te tex to que mais cha mou a sua aten ção?

Por quê?

2. Qu a is os no mes das mu lhe res? O que elas fa zem e di zem?

3. Onde e como, hoje, as mu lhe res con ti nu am dan do tes te mu -
nho da mor te e res sur re i ção de Je sus?
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3 Re no var nos so com pro mis so de se guir Jesus

Su ges tões para a ce le bra ção

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que aca ba mos de re fle tir
so bre o evan ge lho e so bre a nos sa vida.

2. Re zar um sal mo. Su ges tão: Sal mo 62(61): Só de Deus vem a
es pe ran ça.

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um
Pai-Nos so e um can to fi nal.

Olhan do no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos

As sur pre sas de Deus

Cres ce a vi tó ria so bre a mor te

Bem no iní cio do evan ge lho, a pri me i ra exi gên cia era esta:
“Esgo tou-se o pra zo. O Re i no de Deus está che gan do! Mu dem de
vida! Te nham fé nes ta boa-no tí cia!” (Mc 1,15). Este pe di do ini ci al de 
con ver são e de fé in di ca a por ta por onde te mos aces so a Je sus e à
boa-nova de Deus que ele nos traz. Não há ou tro aces so. A fé exi ge
crer em Je sus, na sua Pa la vra, ace i tá-lo sem im por con di ções, sem pre 
aber tos para as sur pre sas de Deus, que pe dem uma con ver são cons -
tan te. Os no mes e os tí tu los são como o cra chá que a pes soa car re ga
no pe i to para iden ti fi ca ção. O cra chá é im por tan te, pois nos ori en ta
para en con trar a pes soa que pro cu ra mos. Mas quan do a en con trar,
você já não olha o cra chá, mas, sim, o ros to! O Je sus que você pro cu -
ra, quan do a en con trar, será di fe ren te da ideia que você se fazia a
respeito dele. O encontro sempre traz surpresas!

Mu i tos não fo ram ca pa zes de crer e de abrir mão das suas se gu -
ran ças hu ma nas (Mc 4,40; 6,6). Os che fes dos sa cer do tes e os es cri -
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bas co lo ca vam con di ções para po der crer: “Des ça da cruz, para que
ve ja mos e pos sa mos crer!” (Mc 15,32). Só iri am crer se fos se eli mi -
na da a cruz. Pe dro ti nha fe i to o mes mo pe di do (Mc 8,33). Sem a cruz, 
o evan ge lho fi ca ria re du zi do a uma fi lo so fia qual quer. Je sus já não
se ria a re ve la ção de Deus para nós. A exi gên cia será sem pre a mes -
ma: crer em Je sus, isto é, ace i tá-lo do je i to que ele se apresenta, sem
querer enquadrá-lo dentro dos nossos esquemas.

O Evan ge lho de Mar cos traz mu i tas afir ma ções so bre a fé. Elas
nos ori en tam para que pos sa mos en ten der me lhor em que con sis te a
fé que dá aces so a Je sus e à boa-nova do Re i no. Mos tram que a fé é
um dom de Deus, uma ati tu de de vida, que vai ama du re cen do den tro
das pes so as ao lon go do ca mi nho. Je sus es ti mu la va as pes so as a ter fé 
nele e, por con se guin te, a cri ar con fi an ça em si mes mas (Mc 5,34.36;
7,25-29; 9,23-29; 10,52; 12,34.41-44). Ao lon go das pá gi nas do
Evan ge lho de Mar cos, a fé em Je sus apa re ce como uma for ça que 
trans for ma as pes so as. Ela faz re ce ber o per dão dos pe ca dos
(Mc 2,5), en fren ta e ven ce a tem pes ta de (Mc 4,40), faz re nas cer as
pes so as e aci o na ne las o po der de se cu rar e se pu ri fi car (Mc 5,34). A
fé con se gue ven cer a pró pria mor te, pois a me ni na res sus ci tou gra ças
à fé de Ja i ro, seu pai (Mc 5,36). A fé faz o cego Bar ti meu en xer gar de
novo: “Tua fé te sal vou!” (Mc 10,52). Pe las suas con ver sas e ações,
Je sus des per ta va no povo uma for ça ador me ci da que o pró prio povo
não co nhe cia. Assim, Ja i ro (Mc 5,36), a mu lher do flu xo de san gue
(Mc 5,34), o pai do me ni no epi lé ti co (Mc 9,23-24), o cego Bar ti meu
(Mc 10,52), e tan tas ou tras pes so as, pela fé em Je sus, fi ze ram nas cer
vida nova em si mes mas e nos ou tros.

No Evan ge lho de Mar cos, as sur pre sas de Deus são mu i tas, e
elas vêm de onde me nos se es pe ra:

¢ de um pa gão que re co nhe ceu a pre sen ça de Deus no cru ci fi -
ca do (Mc 15,39);

¢ de uma po bre vi ú va que ofe re ceu do seu ne ces sá rio para par -
ti lhar com os ou tros (Mc 12,43-44);
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¢ de um cego, cu jos gri tos in co mo da ram e que se quer ti nha a
dou tri na cer ta (Mc 10,46-52);

¢ dos pe que nos que vi vi am mar gi na li za dos, mas cre ram em
Je sus (Mc 9,42);

¢ dos gru pos que usa vam o nome de Je sus para com ba ter o
mal, mas não eram da “Igre ja” (Mc 9,38-40);

¢ de uma se nho ra anô ni ma, cuja ati tu de es can da li za va os dis -
cí pu los (Mc 14,3-9);

¢ de um pai de fa mí lia, for ça do a car re gar a cruz atrás de Je sus
e se tor nou dis cí pu lo mo de lo (Mc 15,21);

¢ de José de Ari ma te ia, que ar ris cou tudo pe din do o cor po de
Je sus para po der en ter rá-lo (Mc 15,43);

¢ das mu lhe res que, na que la épo ca, não eram re co nhe ci das
como tes te mu nhas ofi ci a is, mas que fo ram es co lhi das por
Je sus para se rem tes te mu nhas qua li fi ca das da sua res sur re i -
ção (Mc 15,40.47; 16,6.9-10).

Os doze, isto é, a Igre ja, deve ter uma cons ciên cia bem cla ra de
que ela não é pro pri e tá ria de Je sus nem tem o con tro le dos cri té ri os da 
ação de Deus no meio de nós. Je sus não é nos so, nós so mos de Je sus,
e Je sus é de Deus (1Cor 3,23).

Cres ceu a vi tó ria so bre a mor te,

re a pa re ceu a boa-nova
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Celebração final

Co ra gem! Le van ta-te! Je sus te cha ma!

Aco lhi da

1. Um can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das. Co lo car as pes -
so as à von ta de.

3. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1 Lem brar o ca mi nho per cor ri do

Ca mi nha mos na estra da de Je sus, es ta mos che gan do ao fim.
Olha mos no es pe lho do Evan ge lho de Mar cos. Vi mos o qua dro que
ele pin tou do ami go Je sus e que ofe re ceu aos com pa nhe i ros e às com -
pa nhe i ras das co mu ni da des daquele tempo e a todos nós.

¢O que você apren deu e guar dou na me mó ria de po is des ta
lon ga ca mi nha da de sete eta pas com Mar cos na estra da de
Je sus, des de o lago da Ga li le ia até o cal vá rio em Je ru sa lém?

2 Re co me çar a ca mi nha da, ten do Je sus como guia

O Evan ge lho de Mar cos atin ge o co ra ção do nos so re la ci o na -
men to com Je sus. Ele nos pe diu para jo gar fora “o fer men to dos he ro -
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di a nos e dos fa ri se us”. Con vi dou para abrir mão das re sis tên ci as e
dos in te res ses pes so a is. Se du ziu a gen te para ace i tar Je sus do je i to
que ele se apre sen ta. Des co bri mos que Je sus é ver da de i ra men te o
Mes si as, o Fi lho de Deus, mas não do je i to que o povo o ima gi na va!
Je sus é tudo aqui lo que os no mes in di cam e que o co ra ção hu ma no
de se ja. Sim! Mas o é de um je i to novo e me lhor. De um je i to todo seu, 
que só a fé nos faz ex pe ri men tar e co nhe cer. Je sus, sua pes soa, não se
en qua dra em ne nhum es que ma ou dou tri na. Ele ul tra pas sa o es ta be -
le ci do. So mos con vi da dos a crer nele, na sua pa la vra, a ca mi nhar
sem pre, a per ma ne cer “em ca mi nho”, jun to com ele, atrás dele, gui a -
do por ele, des de a Ga li le ia até Je ru sa lém, des de a be le za do lago até a 
dor do calvário.

O evan ge lho é o ál bum de fo to gra fi as do povo de Deus. Con -
ser va as fo to gra fi as de Je sus, do tem po em que ele vi veu en tre nós.
Mas não são fo to gra fi as de al guém do pas sa do. Olhan do para as fo to -
gra fi as, o pró prio Je sus está do nos so lado, olhan do co nos co para as
fo to gra fi as dele, aju dan do-nos a en ten der o seu al can ce para a nos sa
vida. É o Espí ri to dele, pre sen te na co mu ni da de, que nos aju da a pe -
ne trar o sen ti do atu al e sem pre novo das palavras antigas do passado
(Jo 14,26; 16,13).

Je sus não é uma ide ia, não é um fan tas ma (Mc 6,49), nem uma
sa u do sa me mó ria. Ele res sus ci tou! É pre sen ça viva, real, pes so al. Ele 
está no meio de nós! E nos diz a toda hora: “Co ra gem! Sou eu! Não
te nham medo!” (Mc 6,50). A sua pre sen ça é tão real e tão à von ta de
que ele tem a co ra gem de dor mir no nos so bar co, num tra ves se i ro, no
meio das tem pes ta des da vida (Mc 4,38). Este Je sus, sem pre pre sen -
te, que dor me no bar co, é base se gu ra! Ele im pe de que as co mu ni da -
des de san dem e se per cam na con fu são das ide i as. Ele man tém o bar -
co no rumo cer to. Não é fá cil crer nes ta pre sen ça es con di da! Não é
fá cil crer nas co mu ni da des tão frá ge is, tan to aque las da Itá lia ou da
Sí ria, como as nos sas do Bra sil. Não é fá cil sol tar as amar ras, as se gu -
ran ças to das, as si nar em bran co e en tre gar-se. Je sus faz a nós a mes -
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ma per gun ta que fa zia aos dis cí pu los me dro sos, du ran te a tem pes ta -
de: “Vo cês ain da não têm fé?” (Mc 4,40).

3 Jun tar os mo ti vos de lou vor

1. Co lo car em for ma de pre ce aqui lo que re fle ti mos so bre o
evan ge lho e so bre a nos sa vida nes ta lon ga ca mi nha da de
sete eta pas na es tra da de Je sus.

2. Re zar um sal mo. Su ges tão: Sal mo 103(102): Qu e ro agra de -
cer ao Se nhor.

3. For mu lar um com pro mis so e ter mi nar tudo com um
Pai-Nos so e um can to fi nal.

56 PVN 290



Justiça Socioambiental
conceitos e reflexões

Justiça Socioambiental
conceitos e círculos bíblicos

Juventude e
Justiça Socioambiental

Envia teu Espírito
e haverá criação Crítica à Baixa Ecologia

Os pobres possuirão a terra

Conceitos de justiça socioambiental 

e abordagem sobre os conceitos de 

conservação e preservação. 

Também, o desafio do acesso à 

justiça socioambiental, apontando 

casos de injustiça e o caminho para 

a construção de um Estado 

Socioambiental e Democrático de 

Direito.

A justiça, por si só, deve ser 

tamém socioambiental. Ou seja, 

não há justiça se não houver 

uma vida com os direitos 

sociais e ambientais 

plenamente atendidos. 

Reflexão bíblica, diálogos 

ecumênicos e roteiros para 

encontros que reinventem e 

transformem nossas intuições, 

nossa luta e espiritualidade. 

Fábio Py discute a tentativa de 

equilibrar as relações 

homem/natureza na área rural 

de Judá, pouco antes do reinado 

de Josias (640-609 a.C.). 

Pergunta se o mandamento de 

Deuteronômio 5,12-15 seria um 

rascunho ecológico.

A preocupação com a ecologia, 

com o meio ambiente, parece ser, 

hoje, um fato indiscutível e que 

deve sempre ser levado em conta. 

A teologia, a hermenêutica bíblica 

e a moral entraram com força 

nesta reflexão que, cinquenta anos 

atrás, no Concílio Vaticano II, nem 

mesmo estava em pauta.

Este livro é a palavra de uma 

centena de bispos e pastores 

sinodais de diferentes 

denominações cristãs que, juntos, 

se pronunciam a respeito dos 

problemas que atingem os pobres 

do campo.

cebi.org.br / vendas@cebi.org.br / 51.3568.2560

O CEBI, através de sua editora e livraria virtual, tem por objetivo viabilizar a divulgação e a distribuição de

literatura de boa qualidade e de baixo custo. As publicações seguem as temáticas definidas em Assembleia

Nacional, as necessidades das igrejas e os temas candentes da sociedade brasileira. O pano de fundo

sempre é a Leitura Popular da Bíblia.

A venda de livros e de assinaturas do informativo Por Trás da Palavra representa uma importante fonte de

recursos próprios para o CEBI.

Conheça e adquira 
as publicações do CEBI

http://cebi.org.br
https://cebi.org.br/produto/envia-teu-espirito-e-havera-criacao-reflexoes-sobre-ecologia-e-biblia/
https://cebi.org.br/produto/critica-a-baixa-ecologia/
https://cebi.org.br/produto/justica-socioambiental-conceitos-e-reflexoes/
https://cebi.org.br/produto/justica-socioambiental-conceitos-e-circulos-biblicos/
https://cebi.org.br/produto/os-pobres-possuirao-a-terra/
https://cebi.org.br/produto/juventude-e-justica-socioambiental-perspectivas-ecumenicas/


9 788577 331604
www.cebi.org.br

http://cebi.org.br

