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13265. Liturgia do 14º Domingo do Tempo Comum - Ano B (08-07-2018) - Ez 2, 2-5; Sl 122; 2Cor 12, 7-10;
Mc 6, 1-6 - Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o
escutavam ficavam admirados e diziam: “De onde recebeu ele tudo isto?
Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres realizados por
suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago,
de Joset, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco?” E
ficaram escandalizados por causa dele! Jesus lhes dizia: “Um profeta só não é
estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares!” E ali não pôde fazer
milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E
admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando.
Recadinhos: - Sinto-me feliz e realizado(a) seguindo as pegadas de Jesus? - Procuro ser sempre uma mão
estendida para as pessoas que caminham a meu lado? - Consigo ser ombro amigo quando encontro pessoas
desanimadas e pessimistas em face da vida? - Estou sempre atento(a) para aprender com os outros? - Como
posso retribuir tanta generosidade que vejo da parte de Jesus?
13266. Jesus em Nazaré - Jesus foi para sua terra, Nazaré. Nazaré é hoje a capital e maior cidade do distrito
Norte de Israel. É também uma espécie de capital árabe para os cidadãos árabes de Israel, que são a grande
maioria da população da cidade. É hoje centro de peregrinação cristã por ser a terra de Jesus. Ali moravam José e
Maria. Ali Jesus vivera até a idade de 30 anos.
13267. Muitos que o escutavam ficavam admirados! - Ficavam admirados com a sabedoria de Jesus! Os
habitantes de Nazaré sabiam que Jesus não havia feito estudos especiais. Sabiam que ele nada tinha feito de
extraordinário durante seus primeiros 30 anos de vida em Nazaré. Não conseguiam, pois, entender como de uma
hora para outra começou a falar com tanta sabedoria, a realizar tantos milagres!
13268. Jesus estava em casa, com seus familiares! - Os evangelistas falam também em irmãos de Jesus. Isto
porque, na linguagem usada naquele tempo, eram também chamados “irmãos” os primos e os parentes, tanto
próximos como afastados. Temos alguns exemplos clássicos: Abraão disse a Lot, seu sobrinho: ‘Peço-te que não
haja contendas entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos” (Gn 13, 8).
Do mesmo modo Labão disse a Jacó: “Acaso, porque és meu irmão, me servirás de graça?” (Gn 29, 15). Jacó
era, no entanto, filho da irmã de Labão.
Hoje usamos também a mesma linguagem. Falamos que somos todos irmãos. E com razão. Não somos irmãos
de sangue, mas somos irmãos porque temos um mesmo Pai comum, Deus, a mesma fé, o mesmo Batismo,
somos santificados pelo mesmo Espírito, em Cristo Jesus.
13269. Jesus, em primeiro lugar, respeita seus ouvintes! - Jesus viu-se moralmente impedido de fazer curas e
milagres em sua pátria, porque não desejava impor prodígios aos que se mostravam incrédulos. Sabemos que a
incredulidade e a prevenção ofuscam a inteligência e sensibilidade. Os mesmos milagres que, em outros lugares,
despertavam o entusiasmo e a Fé das pessoas sinceras, iriam deixar indiferentes os nazarenos obstinados e mal
dispostos. Dá-se hoje o mesmo: Não há milagre que convença aquele que não quer acreditar! Deus não força as
pessoas a aceitarem suas graças. É necessário cooperar, ter vontade de receber a Graça de Deus. Jesus não tinha
como realizar milagres em favor de um povo que só admirava suas obras, mas que se mostrava indiferente e que
não queria cooperar demonstrando disposição e boa vontade!
13270. Havendo disposição, poucos milagres bastam! - O evangelista diz que em Nazaré Jesus se admirou com a
falta de Fé de seu povo e ali fez poucos milagres, curando apenas alguns doentes. Está claro o motivo pelo qual
Jesus não fez muitos milagres em Nazaré: devido à incredulidade do povo! Não é que Ele não pudesse fazer
milagres. Seria absurdo pensar que Ele dependia do povo. É que a falta de Fé do povo não merece milagres.
Jesus, que realizava milagres por toda parte, não os faz em sua cidade incrédula!
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