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seguir Elias quando se encontrava no 
campo a arar com doze juntas de bois 
diante de si (1 Rs 19, 19-21); Moisés estava 
a apascentar o rebanho de Jetro, seu sogro 
(Ex 3,1); Gedeão estava a limpar o trigo (Jz 
6, 11); Mateus cobrava os impostos (Mc 2, 
13-14). 

Deus não se dirige aos que estão 
parados ou de férias, aqueles que têm tanto 
tempo (mas que nunca têm tempo), aos 
mandriões, às pessoas sem ideais, sem 
pontos de referência concretos, mas a quem 
está plenamente inserido no seu contexto 
social, económico e familiar. A adesão a 
Cristo na fé nunca é um remedeio, uma 
consolação para quem falhou outros  obje-
ctivos, mas sim uma proposta feita a 
pessoas empenhadas e realizadas na vida. 

Como acontece com todas as vocações 
de que fala a Bíblia, também a vocação de 
seguir Jesus é completamente gratuita. O 
discípulo conhece e segue o Mestre porque 
é chamado, porque lhe foi revelado e 
oferecido um dom. Quem tem consciência 
disto não se enche de orgulho, nem 
despreza quem ainda não aderiu a Cristo. 
Agradece ao Senhor por tudo aquilo que 
recebeu e empenha-se para que venham a 
criar-se, também nos outros, as condições 
favoráveis para acolher o mesmo dom. 

Desde o início que Jesus se apresenta 
como um mestre diferente dos outros do 
seu tempo. Estes ficavam nas suas escolas 
à espera que os discípulos fossem ter com 
eles para aprenderem a lição, pagarem e 
depois voltarem às suas casas. Não eram 
os mestres que escolhiam os discípulos, 
mas estes que escolhiam o mestre. 

Jesus não quer discípulos que o 
procurem para aprenderem uma lição, mas 
pessoas que caminhem com Ele, que 
partilhem as suas escolhas de vida. 

Os primeiros quatro discípulos respon-
dem imediatamente à vocação, têm confian-
ça em Jesus e seguem-no, mesmo se a 
meta é ainda imprecisa e só mais tarde se 
clarificará o destino a que são chamados. 
 

Tinham sido concedidos quarenta dias 
aos ninivitas para acolher ou rejeitar o 
convite à conversão (da 1.ª leitura). Foi 
permitido a Eliseu «ir beijar o seu pai e a 
sua mãe» antes de seguir Elias (1 Rs 19, 
20). Aos seus, Jesus não concede dilações 
(atrasos nem demoras). Dirá a um: «Deixa 
que os mortos sepultem os seus mortos; 
quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus» e 
a outro: «Quem olha para trás, depois de 
deitar a mão ao arado, não é apto para o 
reino de Deus» (Lc 9, 59-62). 

A resposta ao seu chamamento deve 
ser imediata, o desapego deve ser total, 
nada pode impedir de o seguir. Até mesmo 
os afectos mais sagrados, como os que 
ligam aos pais e à família, o apego à 
profissão, a necessidade de uma segurança 
económica social, o desejo de não perder 
os amigos, tudo deve ser sacrificado se 
contrasta com a vida nova à qual Jesus 
chama. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 – Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e 
diáconos, 
para que, seguindo o caminho da fé, 
irradiem confiança, alegria e disponibilidade, 

oremos ao Senhor. 
 
2 –  Pelos jovens que na nossa Diocese 

sentem o chamamento de Jesus, 

para que escutem a sua voz e O sigam, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, 

para que descubram no Evangelho de Cristo 
o alicerce firme da justiça e da paz, 
oremos ao Senhor. 

 

4 – Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, 
para que o Senhor lhes dê o seu Espírito 
e a perseverança nas dificuldades, 
oremos ao Senhor. 

 
5 – Por nós que participamos nesta celebração, 
para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus 

e de a ela voltar se a viermos a perder, 

oremos ao Senhor. 

 

De Parabéns 
 

      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, hoje mesmo, 
Domingo dia 25 de Janeiro, a leitora da 
Paróquia de Eiriz, Helena Dias e Quinta-
feira, dia 29 de Janeiro, o leitor da Paróquia 
de Figueiró, José Maria Barros. 

À Helena e ao José Maria, o Jornal do 
Leitor endereça muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

      Mesmo que fiques sozinho, celebra na 
solidão.  

A paz de voltar ao interior de ti mesmo é 
um maravilhoso presente de anos. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

D e u s 
 
Procurei Deus com a minha lâmpada 

tão brilhante que todos ma invejavam. 
Procurei Deus nos outros. Procurei 

Deus na pequeníssima pele castanha dos 
roedores. 

Procurei Deus na biblioteca. Procurei 
Deus na Universidade.  

Procurei Deus com o telescópio e o 
microscópio. 

Até que me ocorreu que tinha esquecido 
aquilo que me rodeava. Então, apagando a 
minha lâmpada, atirei as chaves e pus-me a 
chorar... e subitamente a Sua Luz brilhou 
em mim... 

                                      (Angelus Silesius) 
____________________________________________ 

H u m o r  – A minha mulher é 

muito poupada. Faz economia em tudo... 
– A minha também... Sempre que faz 

anos põe dez velas a menos no bolo. 
 

 

 

 

 

Tempo Comum 
 

A vida é demasiado breve para que 
percamos tempo com coisas inúteis que 
para nada servirão.  

A liturgia deste domingo chama-nos 
precisamente a atenção para isso e 
recomenda-nos que sejamos ágeis, 
generosos e decisivos na recusa dessas 
coisas desnecessárias, a fim de melhor 
correspondermos ao chamamento de Cristo. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Inaugurou Tempos Novos.  
Os Cristãos estão certos de que o 

Messias já veio, os Hebreus defendem que 
ainda deve vir. Afinal, quem tem razão? 

Não há dúvida, são os Hebreus. Até 
nós, tacitamente, o admitimos, pelo facto de 
dedicarmos todos os anos quatro semanas 
à preparação da sua vinda (no Tempo do 
Advento). 

Aguardamos com ansiedade o Messias, 
porque nos foi dito que «nos seus dias 
florescerá a justiça e uma grande paz até ao 
fim dos tempos, Ele socorrerá o pobre que o 
invoca e o indigente que não tem quem o 
ajude, haverá nos campos fartura de trigo» 
(SI 72, 7.12.16). Ora, não vimos realizadas 
ainda estas profecias, portanto, continua-
mos à espera. 

Ainda deve vir o Messias, mas quando 
chegar, todos, também os Hebreus, o 
reconhecerão: é Jesus. O seu nascimento 
no mundo é lento e progressivo; os tempos 
novos, os últimos, já começaram, mas ainda 
não se completaram. 

Um dia disseram a Jesus que a sua 
mãe e os seus irmãos o procuravam; Ele, 
«percorrendo com o olhar os que estavam 
sentados à volta dele, disse: Aí estão minha 
mãe e meus irmãos» (Mc 3, 34). Sim, a 
comunidade de quem ouve a sua palavra, 
confia nele e o segue, é sua mãe, é quem 
na  dor  o  dá à luz todos os dias, até que se 
realize na plenitude o desígnio de Deus: 
«Submeter tudo a Cristo, reunindo nele o 
que há no céu e na terra» (Ef 1, 10). 
 

 
 

 

Proximidade, generosidade, decisão no 
desapego daquilo que é antigo e incompa-
tível com o mundo futuro, isto caracteriza a 
resposta de quem, respondendo à chamada 
de Jesus se deixa envolver nos desígnios 
de Deus. 

- Dá-me a conhecer, Senhor, os teus 
caminhos e dá-me a força de segui-los. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jn 3, 1-5.10) 

 

Monição:  
 

Nínive é o símbolo do mundo pagão. O profeta 
Jonas proclama nesta cidade uma ameaça e um 
chamamento. E aí, na capital dum império detestado 

pelo povo escolhido, aconteceu o que nenhum profeta 
tinha conseguido em Israel: todo o povo abraça a 
causa da penitência e da conversão. Naturalmente, 
Deus perdoa aos seus habitantes. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Jonas 
 
1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos 

seguintes termos: 2«Levanta-te, vai à grande cidade de 
Nínive e apregoa nela a mensagem que Eu te direi». 
3Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra 

do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de 
Deus; levava três dias a atravessar. 4Jonas entrou na 
cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar 
nestes termos: «Daqui a quarenta dias, Nínive será 

destruída». 5Os habitantes de Nínive acreditaram em 
Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, 
desde o maior ao mais pequeno. 10Quando Deus viu as 
suas obras e como se convertiam do seu mau 

caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e 
não o executou.  
 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendações ao leitor: 
 

Pronuncía, leitor, “Nínive” respeitando a 
acentuação da palavra. Não digas “Niníve” 
trocando, invertendo a acentuação. Não faças 
uma leitura monocórdica, faz uma leitura 
“musicada” nos pontos certos, para que soe 
agradável e entendível. 
 

Comentário: 
 

Estamos em Jerusalém, em finais do 
século IV a.C. e Israel recorda, com raiva e 
rancor, as deportações feitas pelos Assírios 

e  a  dura experiência do exílio na Babilónia. 

Nínive é ainda sinónimo de cidade 
sanguinária e a Babilónia permanece o 
símbolo do inimigo opressor e idólatra. 
     É o tempo da reconstrução da sociedade 
judaica, e às restaurações – bem o sabe-
mos – facilmente se ligam o integralismo, a 
dureza para com os outros, a incapacidade 
de deixar espaço à  misericórdia e ao 
perdão. Israel quer recuperar a fidelidade ao 
seu Deus, mas está obcecada pela pureza 
da raça, fecha-se em si mesma, considera a 
sua eleição um privilégio e não um serviço, 
torna-se fanática, intolerante e está conven-
cida de que as nações pagãs são rejeitadas 
pelo Senhor. 
      É neste ambiente que nasce o autor do 
livro de Jonas, um rabi inteligente, uma 
mente aberta,  um  humorista  fino  que sorri 
com a animosidade dos seus compatriotas. 
Conhecedor profundo do pensamento 
bíblico, entendeu que Deus é «misericor-
dioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de 
bondade e de fidelidade, que mantém a sua 
graça até à milésima geração, que perdoa a 
iniquidade, a rebeldia e o pecado» (Ex 34, 
6-7), que ama cada pessoa e escolhe Israel 
para salvar os pagãos, não para se lhes 
opor. 

Não recorre a grandes elaborações 
intelectuais, que sempre se revelam inefi-
cazes perante o azedume e a má vontade, 
mas compõe uma história cujo protagonista 
é Jonas, um profeta obstinado que encarna 
os pensamentos tacanhos e os sentimentos 
mesquinhos do seu povo. Jonas significa 
“pomba” e, na Bíblia, a doce e ingénua 
pomba representa Israel (Os 7, 11). 

A história é ambientada em Nínive, a 
cidade que pelo menos há trezentos anos 
está reduzida a um monte de escombros; 
ele imagina-a no ápice da prosperidade e 
eleva-a a símbolo do mal, da insolência e da 
violência contra os mais fracos. Os Israelitas 
odeiam-na e consideram que Deus, sendo 
justo, partilha e aprova os seus ressenti-
mentos e que está decidido a puni-la, a 
fazer com que pague pelas iniquidades 
cometidas, a destruí-la. Mas será mesmo 
assim que Ele pensa? O trecho  de hoje 
responde a esta  interrogação. 

Jonas-Israel  não  compreendeu  a  sua  
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vocação. «Levanta-te – ordena-lhe o Senhor 
– vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-   
-lhe que a sua maldade subiu até à minha 
presença» (Jn 1, 2) e Jonas, contrariado, 
sem pronunciar uma só palavra, desce ao 
porto de Jafa e, em vez de embarcar para 
Oriente, dirige-se para Ocidente, em 
direcção a Társis (Jn 1, 1-3); prefere morrer 
a transformar-se em instrumento de 
salvação para os pagãos. 

Perante a teimosia do seu enviado, 
Deus não se desencoraja; Ele ama muito os 
ninivitas, por isso desencadeia uma tempes-
tade e Jonas é lançado ao mar. E engolido 
por um grande peixe que o leva de volta à 
costa (Jn 1, 4. 2, 11) e, pela segunda vez, o 
Senhor ordena ao profeta rebelde que vá a 
Nínive  (Jn 3,1-2). 

A cidade «era grande, levava três dias a 
atravessar» (v. 3). Jonas começa a pregar, 
sem entusiasmo, caminhando apenas 
«durante um dia». Indolente, não chega 
sequer a meio da cidade e a sua mensa-
gem, reduzida apenas a cinco palavras, o 
mínimo indispensável, é um anúncio 
catastrófico, diferente daquele que o Senhor 
lhe tinha confiado. Deus não falara da 
destruição da cidade, mas apenas da 
necessidade de os ninivitas tomarem 
consciência da sua vida depravada. 

Apesar da indolência com que foi 
conduzida a missão do profeta, os cidadãos 
de Nínive acreditam em Deus e convertem- 
-se. 

É um facto surpreendente. Com subtil 
ironia, o autor deixa intuir a contraposição: 
Israel não deu ouvidos à voz dos profetas, 
mas os ninivitas, logo às primeiras palavras 
–  mal ditas – de Jonas, mudaram de vida. É 
o que o Senhor tinha explicado a Ezequiel: 
«És enviado não a um povo de linguagem 
incompreensível e de língua bárbara, mas 
sim à casa de Israel; esses ouvir-te-iam, se 
a eles te enviasse. Mas a casa de Israel não 
te quer escutar, pois são de cabeça dura e 
coração obstinado» (Ez 3, 4-7). 

Jonas não é só Israel, é também quem 
ainda imagina Deus como um justiceiro; é 
quem cultiva a esperança secreta de assistir 
um dia à punição dos maus; é quem não 
entendeu que não existem inimigos para 
derrotar, mas apenas irmãos para amar e 
ajudar a que se afastem do pecado, para 
que possam ser felizes. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 24 (25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R. 4a)  

 

Monição:   O pecador é aquele que falha o caminho 

traçado. Todavia, tomando consciência do seu erro, 

suplica ao Senhor que lhe ensine o caminho da 
conversão, a fim de retomar o seu curso. 

 

Refrão: 
 

ENSINAI-ME, SENHOR, OS VOSSOS CAMINHOS. 
 

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador. 

  
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 
e das vossas graças, que são eternas. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 

por causa da vossa bondade, Senhor. 
  
O Senhor é bom e recto, 
ensina o caminho aos pecadores. 

Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. 

____________________________________________ 

 2ª Leitura (1 Cor 7, 29-31): 

 

Monição:  
 

       Para a Igreja primitiva era iminente o fim do mundo 
e a manifestação final e gloriosa de Jesus. Se o fim 
está próximo, para quê casar-se, chorar, alegrar-se ou 
utilizar os bens materiais? - Interroga-se Paulo. É nesta 

perspectiva que podemos compreender a referência ao 
matrimónio e às existências materiais nos termos em 
que o Apóstolo os apresenta na leitura que vamos 
escutar. Ele pretende que atribuamos o justo valor às 

realidades terrenas. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios 
 

29O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo 
é breve. Doravante, os que têm esposas procedam 

como se as não tivessem; 30os que choram, como se 
não chorassem; os que andam alegres, como se não 
andassem; os que compram, como se não 
possuíssem; 31os que utilizam este mundo, como se 

realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste 
mundo é passageiro. 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação ao leitor: 
 

Leitor, a 2.ª frase é longa. Impõe-se uma boa 
inspiração e um controle eficaz no débito do ar. 
Cada afirmação é pontuada por um breve inciso, 
sem  deixar  cair  a  voz.  Farás  bem  treinar  em  
casa, em voz alta. 
 
Comentário:  
 

O tempo é breve, quem tem esposa, 
viva como se não a tivesse, quem compra, 
como se não possuísse, quem usa bens 
materiais como se não os usasse. É esta, 
em síntese, a mensagem do trecho que dá 
a impressão de desvalorizar as realidades 
deste mundo a favor das do céu. Mas não é 
assim.  

Paulo quer apenas que os cristãos 
dêem o justo valor às realidades terrenas, 
que são sem dúvida importantes, mas não 
são eternas. 
     Assim como todas as outras coisas belas 

também o matrimónio, a família, os bens 
podem seduzir e tornarem-se absolutos. 
Transformados em ídolos, facilmente absor-
vem o coração da pessoa e fazem-na 
perder o sentido da vida. 

Ora, para lembrar a transitoriedade do 
cenário deste mundo (v. 31) e movido por 
uma fé inabalável no Ressuscitado, há 
cristãos que renunciam à vida conjugal, 
rejeitam a posse dos bens, põem a própria 
vida e a própria pessoa completamente à 
disposição dos irmãos. 

Esta escolha testemunha a iminência do 
mundo futuro, no qual os homens e as 
mulheres não se casam, nem morrem, 
porque são semelhantes aos anjos, são 
filhos de Deus  (Lc 20, 35-36). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mc 1, 15) 
Monição:  
 

O dinamismo do Reino exige mudança radical na 
orientação de vida Em Jesus, Deus entrega-Se 
totalmente para transformação das injustiças. Por isso, 
não é tempo de espera, mas de acção, aceitando 

empenhar-se com Ele. 
 

Refrão: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

  
Está próximo o reino de Deus; 
arrependei-vos e acreditai no Evangelho. 

____________________________________________ 

Evangelho 

(Mc 1, 14-20) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

14Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para 
a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de 

Deus, dizendo: 15«Cumpriu-se o tempo e está próximo 
o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho». 16Caminhando junto ao mar da Galileia, 
viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes 

ao mar, porque eram pescadores. 17Disse-lhes Jesus: 
«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens». 
18Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O. 19Um 
pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu 

irmão João, que estavam no barco a consertar as 
redes; 20e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai 
Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram 
Jesus. 
 

Palavra da Salvação 

 

Comentário: 
 

O trecho começa com uma breve 
introdução, onde Jesus é visto a dirigir-se 
para as localidades das montanhas da 
Galileia, proclamando o Evangelho. 
«Cumpriu-se o tempo – diz Ele – está 
próximo o reino de Deus; arrependei-vos e 
acreditai no Evangelho»  (v. 14-15). 
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É a primeira frase que pronuncia e 
constitui a síntese de toda a sua 
mensagem. 

Fala de reino de Deus e os seus 
ouvintes, educados pelos profetas, sabem a 
que se refere. Durante quatrocentos anos, 
Israel fez a experiência da monarquia; a 
dinastia davídica teve também soberanos à 
altura das circunstâncias, no entanto, o 
balanço que a Bíblia faz deste período 
histórico é absolutamente negativo. Salvo 
raras –  e nobres – excepções, todos os reis 
se afastaram do Senhor, não deram ouvidos 
aos profetas e levaram o povo à ruína. Em 
587 a.C, o último rei foi deportado para a 
Babilónia juntamente com o seu povo. 

Era o fim de tudo? Houve quem conti-
nuasse  a sonhar com a restauração da 
dinastia de David e quem pusesse as suas 
esperanças num futuro messias. Mas todos 
chegaram à conclusão de que só o Senhor 
poderia voltar a levantar Israel, assumindo 
pessoalmente a condução do seu povo, 
proclamando-se rei em substituição dos 
soberanos precedentes que se tinham 
demonstrado indignos. 

Foi o início da expectativa do reino de 
Deus. 

Já nos primeiros livros da Bíblia se 
encontra a promessa: «O Senhor é que será 
o vosso rei» (Jz 8, 23), «O Senhor reinará 
eternamente e para sempre» (Ex 15, 18). 
Esta promessa é um empenho, confirmado 
por Deus através da boca dos profetas: 
«Reinarei sobre vós com mão forte» (Ez 20, 
33), «O reino pertencerá ao Senhor» (Abd 
21). 

Ora, é preciso ter presente esta expe-
ctativa, cultivada ao longo dos séculos pelos 
Israelitas, para podermos compreender a 
carga explosiva das palavras de Jesus. 
Terminou esta espera – afirma Jesus – 
chegou o tempo da consolação e da paz, 
chegou o reino de Deus, as promessas do 
Senhor realizaram-se. O conteúdo da sua 
mensagem é evangelho. 

Com este termo nós designamos um 
livro, mas, no tempo de Jesus, evangelho 
significava apenas boa notícia. Eram 
chamados evangelhos todas as notícias de 
felicidade: um sucesso militar, a cura de 
uma doença, o fim de uma guerra, o 
nascimento de um imperador, a sua subida 
ao trono ou a sua visita a uma cidade. 

No início do seu livro, Marcos apresenta 
Jesus como o arauto, o encarregado de 
proclamar às pessoas uma notícia tão 
extraordinária, tão surpreendente que susci-
ta em quem a ouve uma alegria imensa. 

Há duas condições para poder fazer 
esta experiência: é necessário converter-se 
e acreditar. 

Converter-se não significa fazer um pro- 
 

(Ap 21, 5); acreditar é aceitar com uma 
confiança incondicional as suas respostas 
às nossas interrogações. 

A segunda parte do trecho (v. 16-20) 
introduz ao chamamento dos primeiros 
quatro discípulos destinados a tornarem-se, 
depois da ressurreição de Jesus, os arautos 
(mensageiros) do Evangelho. 

O episódio está dividido em dois 
momentos paralelos, que correspondem às 
chamadas de dois grupos de dois irmãos 
cada um: Simão e André (v. 16-17), Tiago e 
João (v. 19-20). 

A  versão  dos  acontecimentos que nos  
refere Marcos é diferente e, do ponto de 
vista histórico, difícil de conciliar com a do 
Evangelho de João (Jo 1, 35-51). 

O objectivo de Marcos não é proporcio-
nar um relato detalhado do que aconteceu; 
não é sua intenção satisfazer a nossa 
legítima curiosidade. Não nos diz, por 
exemplo, se os quatro pescadores já tinham 
encontrado Jesus, se tinham assistido a 
algum dos seus milagres; não explica como 
puderam abandonar tudo sem levantar 
qualquer objecção, sem fazer perguntas. 
Ele quer dar uma lição de catequese a 
quem, um dia, se sinta chamado por Jesus. 
O trecho não se refere à vocação dos 
padres ou das freiras, mas fala do apelo que 
é feito a cada pessoa para ser um discípulo, 
trata da vocação ao Baptismo. 

A cena desenrola-se rapidamente, tanto 
que é difícil seguir os vários fotogramas. 
Jesus, o protagonista, move-se rapidamen-
te, é despachado não só no caminhar, mas 
também no falar e no convidar a segui-lo. 
Parece fazer uma corrida contra o tempo, 
mas de facto trata-se da ânsia de anunciar 
que «cumpriu-se o tempo», já não há outro; 
é preciso apressar-se para tomar parte no 
reino de Deus. 

Foi realçado que, no Evangelho de 
Marcos, Jesus nunca pára: passa ao longo 
do mar da Galileia (v. 16), chama e não se 
volta para verificar se os discípulos acolhe-
ram o seu convite, continua em frente (v. 
19), chama outros dois e continua o seu 
caminho sem parar um momento (v. 21). 
Quem o quer seguir não se pode iludir: o 
caminho a percorrer não é fácil, o Mestre 
não dá um momento de trégua, não 
concede meses, dias ou horas de férias, Ele 
exige que o discípulo mantenha o passo, 
sempre. 

Depois aparecem os outros persona-
gens: Simão e André, Tiago e João. Não 
estão a rezar ou a fazer alguma acção 
particularmente importante; estão simples-
mente a desempenhar a sua profissão. 

Houve outras vocações na Bíblia que 
aconteceram em circunstâncias semelhan-
tes.  O profeta Eliseu  recebeu  o  convite a  

 

pósito firme de evitar um ou outro pecado, 
mas sim a decisão de mudar radicalmente o 
modo de ver Deus, o homem, o mundo, a 
história. 

Acentuou-se sempre muito a conversão 
moral e entendeu-se muito pouco que a 
primeira mudança a operar diz respeito à 
imagem que temos de Deus, e à qual não 
queremos renunciar porque feita de acordo 
com os nossos pensamentos, juízos e 
sentimentos. Permanecemos firmemente 
ancorados às palavras do Baptista, referidas  
por Marcos:  «Raça de víboras, produzi pois 
frutos dignos de conversão» (Mt 3, 7.8)  ou  
às  que  Lucas atribui ao percursor: «O 
machado já se encontra à raiz das árvores» 
(Lc 3, 9). Marcos deixa mais espaço à 
intuição da boa nova: «Cumpriu-se o tempo 
e está próximo o reino de Deus.» (v. 15). 

Não se trata da percepção de um 
terrível castigo iminente, mas de uma 
novidade que dá alegria: há esperança para 
todos, também para o pecador mais 
calejado, para o que se sente um refugo 
(ralé) humano, porque Deus não o 
considera um refugo, mas um filho. 

Deus já se tinha revelado assim, não só 
nas sagradas Escrituras mas também atra-
vés da criação. Por este motivo, quando o 
ser humano imaginava Deus, qualquer 
deus, imaginava-o necessariamente bom. 
Converter-se, então, significa voltar a ver 
Deus assim, infinitamente bom, porque isto 
já faz parte do nosso ADN. 

Cristo revoluciona o mundo: volta a pôr 
como seu fundamento o amor e a 
compaixão, corrigindo antes de mais a ideia 
de Deus que em nós se tinha deformado. 

Converter-se é também mudar o modo 
de considerar o ser humano e a criação, é 
começar a ver tudo na perspectiva de Deus, 
estando do lado de Deus, o Deus amoroso, 
paciente, longânime (bondoso e generoso), 
cheio de cuidados e interessado nas suas 
criaturas, o Deus que sabe distinguir o que 
parece, daquilo que é, o incidente de 
percur-so da escolha de fundo, o efémero 
do que é duradouro.  

Para assimilar esta visão de Deus é 
necessário viver num estado perene de 
conversão. Nunca atingiremos a perfeição 
do Pai que está nos céus, mas é preciso 
tender continuamente a ela; quem se 
considera já convertido põe-se fora do reino 
de Deus. É bom sentir-se sereno, mas não 
satisfeito. 

Depois é necessário também acreditar, 
o que não equivale a aceitar um pacote de 
verdades, mas significa seguir Cristo com a 
certeza de chegar, entre inúmeras dificulda-
des e renúncias, à plenitude da vida. 
Acreditar é confiar nele, na sua palavra e na 
sua promessa:  «Eu renovo todas as coisas 
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