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1. Introdução

A Palavra de Deus é o pão da nossa 
fé, é a luz dos nossos passos, é a gra-
mática das nossas palavras. A Palavra 
de Deus é a bíblia da nossa teologia. 
Os livros sapienciais explicam bem 
a contingência e precariedade do 
homem sobre a terra. “A vida não 
passa de um sopro”. Eu próprio devo 
ser um evangelho em transformação, 
para que o que é passageiro nos leve 
ao definitivo e o temporal ao eterno. 
“Ai de mim se não evangelizar” (2ª 

Leitura). Jesus experimentou as limi-
tações da natureza humana. Rezava 
como se tivesse necessidade de 
alguém. Sai da sinagoga de Cafar-
naum. Fez muitas curas mas depois 
foi para um lugar deserto dialogar 
com o Pai (Evangelho). Paulo sente a 
necessidade da oração, mas acaba 
por confessar: «Ai de mim se eu não 
evangelizar.» Entrega a sua vida toda 
ao anúncio do Evangelho depois da 
aparição de Damasco. A oração e a 
contemplação são a razão de todo o 
seu viver.

2. LeItura I - Job 7,1-4.6-7
Job tomou a palavra, dizendo: «Não 
vive o homem sobre a terra como 
um soldado? Não são os seus dias 
como os de um mercenário? Como 
o escravo que suspira pela sombra 
e o trabalhador que espera pelo seu 
salário, assim eu recebi em herança 
meses de desilusão e couberam-me 
em sorte noites de amargura. Se 
me deito, digo: ‘Quando é que me 



levanto?’ Se me levanto: ‘Quando 
chegará a noite?’ E agito-me angus-
tiado até ao crepúsculo. Os meus 
dias passam mais velozes que uma 
lançadeira de tear e desvanecem-se 
sem esperança. – Recordai-Vos que a 
minha vida não passa de um sopro e 
que os meus olhos nunca mais verão 
a felicidade». 

2.1 Comentário 
Job insere a sua reflexão no con-
texto ético-religioso sem colocar 
de lado o humano-existencial. Fala 
do enigma do sofrimento humano, 
concretizado no inocente. Deus não 
pode ser castigador ao olhar para a 
condição humana. O Filho de Deus 
apresentou-Se como «médico das 
almas e dos corpos», levando assim 
a cumprimento o «sonho de Deus», 
já anunciado pelos profetas (cf. Is 
25,7-8; 35,5-6), e encarnando o amor 
do Pai, capaz de «socorrer-nos na 
hora da provação e de santificar-nos 
na experiência da dor” (Prefácio da 
Unção dos Enfermos). Job aceita que 

a enfermidade não está necessaria-
mente ligada a um pecado pessoal. 

3. SaLmo 146 (147)
O Salmo 146 centra-se na positivida-
de de Deus e convida-nos ao canto 
de louvor. É uma surpresa de Deus, 
depois da leitura do livro de Job. Trata 
de nós em todas as enfermidades. 
“Congrega-nos e liga-nos as feridas. É 
sem limites a sua sabedoria”. 

4. LeItura II 
1 Cor 9,16-19.22-23

Irmãos: Anunciar o Evangelho não é 
para mim um título de glória, é uma 
obrigação que me foi imposta. Ai de 
mim se não anunciar o Evangelho! 
Se o fizesse por minha iniciativa, teria 
direito a recompensa. Mas, como não 
o faço por minha iniciativa, desempe-
nho apenas um cargo que me está 
confiado. Em que consiste, então, a 
minha recompensa? Em anunciar 
gratuitamente o Evangelho, sem fa-
zer valer os direitos que o Evangelho 
me confere. Livre como sou em rela-
ção a todos, de todos me fiz escravo, 
para ganhar o maior número possí-
vel. Com os fracos tornei-me fraco, a 
fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo 
para todos, a fim de ganhar alguns a 
todo o custo. E tudo faço por causa 
do Evangelho, para me tornar partici-
pante dos seus bens.

4.1 Comentário
Na 2ª Leitura São Paulo tem presente 
o princípio da liberdade, adquirida 
em Jesus Cristo, que deve ser pau-



tada pela lei da caridade. Sabe que 
o prémio é Deus. A obrigação que 
me foi imposta é o anunciar, isto 
é, Testemunhar o Evangelho. Dou 
sinais na minha vida no que creio. O 
sofrimento tem de ser o resultado 
lógico das minhas faltas. Paulo vive a 
verdadeira liberdade cristã como um 
serviço gratuito ao Evangelho que 
deve anunciar a todos, adaptando-o 
à situação concreta de cada um.

5. evangeLho – mC1, 29-39
Naquele tempo, Jesus saiu da sina-
goga e foi, com Tiago e João, a casa 
de Simão e André. A sogra de Simão 
estava de cama com febre e logo Lhe 
falaram dela. Jesus aproximou-Se, to-
mou-a pela mão e levantou-a. A febre 
deixou-a e ela começou a servi-los. 
Ao cair da tarde, já depois do sol-pos-
to, trouxeram-Lhe todos os doentes 
e possessos e a cidade inteira ficou 
reunida diante da porta. Jesus curou 
muitas pessoas, que eram atormen-

tadas por várias doenças, e expulsou 
muitos demónios. Mas não deixava 
que os demónios falassem, porque 
sabiam qual Ele era. De manhã, muito 
cedo, levantou-Se e saiu. Retirou-Se 
para um sítio ermo e aí começou a 
orar. Simão e os companheiros foram 
à procura d’Ele e, quando O encon-
traram, disseram-Lhe: «Todos Te 
procuram». Ele respondeu-lhes: «Va-
mos a outros lugares, às povoações 
vizinhas, a fim de pregar aí também, 
porque foi para isso que Eu vim».
E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas e expulsando os demó-
nios.

5.1 Comentário 
Jesus abre aos seus discípulos um 
caminho novo para a missão. A atitu-
de de “rabino” aparece-nos alterada 
neste evangelho. A atitude de “servi-
ço”, por parte de Jesus, era indigna de 
um rabino. Jesus inverte os papéis: 
“o homem não veio para ser servido 
mas para servir” (Lc10,45). A partir 
da sinagoga (lugar do encontro com 
Deus), Jesus leva o «seu ensinamento 
novo» feito de palavras e sinais de 
curas (Mc1,21-28), também às casas 
- lugar das relações mais íntimas (vv. 
29-31) e junto às portas - símbolo da 
abertura a todos (vv. 32-34). Passa 
também longo tempo em oração (vv. 
35-39), para obter força para transgre-
dir as convenções do tempo, que O 
impediam de Se aproximar e de tocar 
em mulheres doentes (vv. 29-31). Je-
sus concretiza o Seu projeto pastoral 
proclamado no anúncio: «O reino de 
Deus está próximo.» (Mc1,15)



6. medItação 
Marcos dá a lista de três ocupações preferidas de Jesus: misturar-se com a 
multidão, curar e devolver a saúde, e ir à nascente secreta da força, a oração. 
Procura outras aldeias onde possa ser, na vida, dador de vida, procura outros 
lugares, outros homens a quem ajudar a estar bem, a viver melhor. Vamos nós 
também soerguer outras vidas, apertar outras mãos. Porque disso é que Ele 
precisa. Precisa, como uma mãe, de se debruçar sobre mim, de tomar a minha 
mão e de me soerguer. Homem e Deus, de mão dada, o infinito e o meu nada, 
e agarrar-me a ela com força: é este, para mim, o ícone manso e potente da 
boa-nova. (A esperança que nasce da Palavra)

7. oração

Como Te compreender, Jesus, Bom Samaritano. Toda a Galileia é magia para Ti 
e para mim. Como peregrino caminho com a azáfama da vida procurando as 
pegadas da Tua Ressurreição. Ressuscitaste numa das minhas madrugadas. Já 
lá vão muitos anos. Agora espero por Ti num dos poentes em que Tu virás num 
dos gestos de Ressuscitado. Quando Te levantas e nas tocas, tudo se renova 
em nós. Quando chegares que eu leve ao colo os muitos calvários programa-
dos à minha volta e haja muita luz. Ámen.  

8. ContempLação 

“RETIROU-SE PARA UM SÍTIO ERMO”

Este é um dos segredos de Deus: Ele esconde-Se, desaparece, retira-Se.
O objetivo não é o de ser aplaudido, aclamado, endeusado.

Deus esquece-Se de Si próprio!
O Mestre parece que tem o dia e a tarde para pensar no homem;

e a noite e a aurora para pensar em Deus.
Graças ao silêncio e ao diálogo com o Pai, 

Jesus torna-Se o incansável anunciador do Evangelho.
Numa vida feita de febres e de serviço,

de descansos e de deserto, de momentos no templo e de tempos na cidade,
de multidões e de face a face com os outros,

é preciso muito silêncio para escutar o silêncio que Deus nos sussurra.
É nesse segredo, caros amigos e amigas,

que está a fonte do Evangelho.

Sementes do Evangelho


