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13072. Liturgia do dia - 9º domingo TC-Ano B - (03-06-2018) - Dt 5, 12-15; Sl 80; 2Cor 4, 6-11; Mc 2, 23-26;
Mc 3, 1-6 - Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de
sábado! Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto
caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles fazem
em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca
lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade
e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar
era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos
seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses
pães!” E acrescentou: “O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado! Portanto, o Filho do
Homem é senhor também do sábado!”
Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o
observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo!
Jesus disse ao homem da mão seca: “Levanta-te e fica aqui no meio!” E perguntoulhes: “É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou
deixá-la morrer?” Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio
de ira e tristeza, porque eram duros de coração; e disse ao homem: “Estende a
mão!” Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os
partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como
haveriam de matá-Lo!
Recadinhos: - Estou sempre disponível para fazer o bem? - É fácil viver sem estar
julgando as atitudes dos outros? - Sou exigente para com os outros? - E para comigo mesmo? - É verdade que
a aparência engana? - Encontro tempo para o descanso e para Deus? - Na situação atual crítica de nosso Brasil
posso fazer alguma coisa para amenizar as dores da situação trágica pela qual estamos passando?
13073. Descanso - conflitos entre Jesus e seus adversários! - A obrigação de guardar o descanso em dia de
sábado e de se abster de todo trabalho nesse dia, figurava frequentemente nos conflitos entre Jesus e seus
adversários. A lei mosaica proibia trabalhar em dia de sábado, com o fim de dar aos seres humanos, descanso
em seus trabalhos diários e lhes facilitar a participação no culto público devido a Deus. Mas os escribas, por um
rigor excessivo na interpretação desta Lei, haviam convertido a observância do sábado em um peso
insuportável!
Os fariseus, baseados em suas tradições, cheias de exageros, acusavam a Jesus de violar o descanso do sábado.
Jesus responde com clareza e precisão. Mostrou que os escribas não eram consequentes em sua interpretação, e
que tinham perdido de vista o fim fundamental da Lei. Os acusadores, porém, feridos em seu orgulho, em vez
de se convencerem, começam a odiá-lo e a planejar sua morte!
13074. Colher espigas em terreno alheio?! - Os discípulos de Jesus são censurados por estarem colhendo
espigas em campo alheio?! A acusação não é por apanharem espigas em campo alheio, pois a Lei permitia que
se apanhassem algumas espigas com a mão, para comer ali no mesmo lugar. A acusação é por ser um dia de
sábado! Os escribas e fariseus ensinavam não ser permitido usar deste privilégio em dia de descanso, pois
constituía um trabalho! Mas a Lei era Lei e dava tal permissão, algo razoável para quem estava com fome! As
propriedades gozam de um fim social. É claro que não era permitido encher sacos de espigas e estocar em casa!
13075. O exemplo dos pães! - Jesus responde aos fariseus com dois argumentos. Dá o exemplo do rei Davi
(1Rs, 21) e seus companheiros que, premidos pela fome, comeram os próprios pães da proposição. Eram
chamados de “pães da proposição” os 12 pães que eram colocados sobre uma mesa de ouro no Templo, diante
do tabernáculo, como perpétua homenagem das 12 tribos de Israel. Deviam ser renovados cada sábado. Estes
pães ficavam na parte do Templo chamada “Santo”. Só os sacerdotes comiam desse pão. Dando este exemplo,
Jesus mostra que há ocasiões em que uma necessidade superior pode dispensar de certas determinações!
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