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1. Introdução

“O desejo de Deus está inscrito 
no coração do homem, porque o 
homem foi criado por Deus e para 
Deus: e Deus não cessa de atrair para 
si o homem, e só em Deus o homem 
encontrará a verdade e a felicidade 
que não cessa de buscar” (CIC 27). 
A eleição de um povo é um privilégio, 
é uma missão. O profeta descobre a 
glória de Deus, o íman divino, mais 
que uma práxis, um comportamento 
moral. Os projetos do homem são os 

projetos de Deus. Deus só lhe pede 
uma coisa: que eu lhe seja fiel. Devo 
denunciar o mal e abrir caminhos 
novos de conversão. O Evangelho 
está ligado à primeira leitura onde 
se diz que o Senhor vai enviar um 
profeta semelhante a Moisés. A se-
gunda leitura fala da virgindade e do 
matrimónio para nos convidar a uma 
vida nova em Cristo. O Evangelho 
apresenta o grande profeta anuncia-
do: Jesus Cristo. 

2. LeItura I – deut 18,15-20
Moisés falou ao povo, dizendo: «O Se-
nhor teu Deus fará surgir no meio de 
ti, de entre os teus irmãos, um profeta 
como eu; a ele deveis escutar. Foi isto 
mesmo que pediste ao Senhor teu 
Deus no Horeb, no dia da assembleia: 
‘Não ouvirei jamais a voz do Senhor 
meu Deus, nem verei este grande 
fogo, para não morrer’. O Senhor 
disse-me: ‘Eles têm razão; farei surgir 
para eles, do meio dos seus irmãos, 
um profeta como tu.



Porei as minhas palavras na sua 
boca e ele lhes dirá tudo o que Eu 
lhe ordenar. Se alguém não escutar 
as minhas palavras que esse profeta 
disser em meu nome, Eu próprio lhe 
pedirei contas. Mas se um profeta ti-
ver a ousadia de dizer em meu nome 
o que não lhe mandei, ou de falar em 
nome de outros deuses, tal profeta 
morrerá’».

2.1 Comentário
Muitas são as dificuldades na traves-
sia do deserto. Moisés sente necessi-
dade de falar com Deus na intimida-
de. A sua orientação é imprescindível. 
Deus, porém, não lhe fala só do pre-
sente, mas também do futuro. Moisés 
sente que tem um povo. No entanto, 
necessita de profetas, de orientado-
res da comunidade. O cumprimento 
da promessa é um acontecimento 
de rutura. A palavra de Iavé é criativa, 
alimenta, reúne, convoca, abre novos 
caminhos. É a essa luz que se cum-
prirá a promessa da vinda do grande 
profeta. 

3. SaLmo 94 (95)
“Escutar a voz do Senhor” é uma 
constante na liturgia das horas, Este 
Salmo prepara a leitura do santo 
Evangelho enquanto nos ajuda a 
compreender as palavras de Deus a 
Moisés. Notemos a alegria do encon-
tro e do gesto celebrativo: “Vamos 
à sua presença e dêmos graças, ao 
som de cânticos aclamemos o Se-
nhor. Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou; 
pois Ele é o nosso Deus e nós o seu 
povo, as ovelhas do seu rebanho”

4. LeItura II – 1 Cor 7, 32-35
Irmãos: Não queria que andásseis 
preocupados. Quem não e casa-
do preocupa-se com as coisas do 
Senhor, com o modo de agradar ao 
senhor. Mas aquele que se casou 
preocupa-se com as coisas do mun-
do, com a maneira de agradar à espo-
sa, e encontra-se dividido. Da mesma 
forma, a mulher solteira e a virgem 
preocupam-se com os interesses do 
Senhor, para serem santas de corpo e 
espírito. Mas a mulher casada preocu-
pa-se com as coisas do mundo, com 
a forma de agradar ao marido. Digo 
isto no vosso próprio interesse e não 
para vos armar uma cilada. Tenho em 
vista o que mais convém e vos pode 
unir ao Senhor sem desvios.

4.1 Comentário 
Paulo faz-nos ver, nesta perícope, que 
o mais importante é cuidar das coisas 
do Senhor. Desta forma, a mulher ca-
sada deve cuidar da casa e dos seus, 
para ser santa no corpo e no espírito. 



Embora esta atitude possa trazer 
uma certa divisão interior, o centro da 
sua vida é o Senhor. D’Ele virá toda a 
luz para o seu caminhar. 

5. evangeLho – mC 1, 21-28
Jesus chegou a Cafarnaum e quan-
do, no sábado seguinte, entrou na 
sinagoga e começou a ensinar, todos 
se maravilhavam com a sua doutrina, 
porque os ensinava com autoridade 
e não como os escribas. Encontra-
va-se na sinagoga um homem com 
um espírito impuro, que começou a 
gritar: «Que tens Tu a ver connosco, 
Jesus Nazareno? Vieste para nos 
perder? Sei quem Tu és: o Santo de 
Deus». Jesus repreendeu-o, dizendo: 
«Cala-te e sai desse homem». O espí-
rito impuro, agitando-o violentamen-
te, soltou um forte grito e saiu dele. 
Ficaram todos tão admirados, que 
perguntavam uns aos outros: «Que 

vem a ser isto? Uma nova doutrina, 
com tal autoridade, que até manda 
nos espíritos impuros e eles obede-
cem-Lhe!» E logo a fama de Jesus se 
divulgou por toda a parte, em toda a 
região da Galileia.

5.1 Comentário 
Deus envia os profetas para salvar 
o seu povo do maior pecado: o da 
idolatria. Jesus é mesmo este profeta 
esperado. Depois da ressurreição de 
Jesus, Pedro diz que Jesus é o profeta 
semelhante a Moisés – melhor ainda 
– é Ele o prometido. Estêvão, diante 
do sinédrio, vai também referir-se 
a Jesus. Em Is 52,7, refere-se à inter-
venção de Deus e à sua realeza em 
Jerusalém. Na sua pregação convoca 
os seus discípulos a serem colabora-
dores na iniciativa de anunciadores 
do Reino. 

6. medItação

Buscar Deus. A vida do profeta é uma 
parábola da busca de Deus. Somente 
que, antes do homem buscar Deus, 
Deus o procura primeiro. É uma es-
colha generosa, abundante, tecida de 
total doação. Às vezes, nessa busca 
mistura-se a ansiedade e a ousadia. 
A sociedade multicultural do homem 
da pós-modernidade, confunde-nos 
com o seu vazio interior. Perde a luz 
que vem de Deus. “Assim quando 
encontramos Miriam e Josué, Isaías e 
Sofonias, Ezequiel e Joel, etc., vemos 
que eles se situam entre a memória 
e a profecia (José Roman Flecha, 
Buscadores de Deus). São profetas de 
Deus numa transparência total. 



7. oração

A vida ao fazer-se experiência faz-se autorrevelação. Por isso deixa de ser mo-
nótona. Quaisquer que sejam as dificuldades do caminho do profeta, sei, ó meu 
Deus e meu Pai, que me acompanhas e que me levantas na madrugada, de 
manhãzinha, e me acendes as estrelas pela noite. Que bela esta vocação. Nada 
foi, mas tudo está sendo. A tua maior glória é cativar-me para ti. Fico perturbado 
quando os místicos me dizem que Tu és o maior amante, lume novo no meu 
existir. Rezo melhor quando escuto as palavras do silêncio. Que grande és, meu 
Deus! Ámen.  

8. ContempLação 
A libertação de Jesus consiste em partir a concha para que apareça a pérola.

Pérola da humanidade é um homem livre e amante.

Quem sente o grito de quem chora,
quem escuta o silêncio que implora,

quem consegue ler no olhar de uma criança
uma lágrima ainda não chorada;

quem pode intuir o drama
no coração de um homem,

a angústia que corta o alento,
quem vê numa árvore seca

os frutos sumarentos que ela pode dar;

quem vê o sol quando não o há,
quem fica encantado a olhar para as estrelas

ainda por despontar,
quem tem a inocência obstinada de uma criança:

isso é Deus, e desse Deus
estou enamorado, loucamente enamorado.

Tudo o resto é lodo,
porém, desse lodo,

pode nascer e renascer um homem.
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