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11.  Finalmente, das Doze tribos forma-      
-se verdadeiramente um só povo, unificado 
em torno de David… 

2Sm 5-6 
 

12. Deus promete a David um templo e 
uma descendência eterna; nasce a 
Esperança Messiânica… 

2Sm 7, 1-16 
 

13. Pecado de David com Betsabé, da 
qual haveria de nascer o descendente, 
Salomão… 

2Sm 11-12    –   Sl 51 
 

14. Últimas palavras de David… 
2Sm 22-23 

 
15. Salomão sucede a David no trono 

de Jerusalém, constrói e inaugura o palácio 
do Rei e o Templo de Jerusalém… 

1Rs 1  – 1Rs 7-8 
 

16. Roboão, filho de Salomão, origina a 
divisão do Reino de David em dois Reinos, 
vizinhos e adversários: Reino de Israel 
(norte) e Reino de Judá (sul)… 

1Rs 12 
 

17. No ano 722 a.C. a Assíria entra no 
Reino do Norte e leva-o para a deportação. 
É a destruição do Reino e o fim da 
monarquia. Metade do Povo de Deus já está 
de novo sob a opressão de povos 
estrangeiros… 

2Rs 17 
 

18. Mas também Judá foi invadido e 
deportado para o estrangeiro, desta vez 
pelo império da Babilónio, no ano 587 a.C… 

2Rs 24 
 

19. Depois do desterro (que durou cerca 
de 70 anos) o Povo volta de novo para a 
Palestina, e tem que reconstruir tudo… 

Esd 1  -   (regresso do exílio) 
 

Esd 3-5 - (reconstrução do 
Templo) 

Ne 3  -   (reconstrução das 
muralhas da cidade) 

Ne 7-13 - (recenseamento do 
povo e reorganização social, legal e 
religiosa) 

20.  Aqui surge um período longo de 
alguma paz, até ao século II a.C., quando 
os Selêucidas (um povo de cultura grega, os 
fiéis a Alexandre Magno) se tornaram numa 
força imperial agressiva e opressora para 
estes pequenos reinos. Os livros dos 
Macabeus – seguidores de Judas Macabeu 
– apresentam vários modelos de fidelidade 
heróica a Deus nesta altura da nova 
opressão… 

1Mac 1 – 1Mac 2, 49-70 –  2Mac 7 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 16 – S. Margarida da Escócia;  
               S. Gertrudes (Virgem);  
Dia 17 – S. Isabel da Hungria (Religioso); 

Dia 18 – Dedicação das Basílicas de  
S. Pedro e de S. Paulo; 

Dia 21 – Apresentação de Nossa Senhora 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Ser Pai ou Mãe) 
 

Só uma mamã e um papá podem dizer 
com alegria, com orgulho e responsa-
bilidade: vamos ser pais, concebemos o 
nosso filho. 
____________________________________________ 

Curiosidade 
O Evereste, no Himalai, é o pico mais 

alto do mundo, com 8.840 metros. O nome 
é uma homenagem ao topógrafo do exército 
colonial inglês que fez a medição geodésica 

entre 1823 e 1843. 

De Parabéns... 
 

Esta semana encontram-se de para-
béns, pelos seus aniversários natalícios, 
cinco Leitores: 

Maria José Pinheiro, da Paróquia de 
Eiriz, na Terça-feira, dia 17; 

No dia seguinte, Quarta-feira, dia 18, 
festejam duas Leitoras da Paróquia de 
Figueiró. São elas:  Elisabete Dias e Susana 
Moreira. 

No dia seguinte, Quinta-feira, dia 19, 
Madalena Bessa, da mesma Paróquia de 
Figueiró; 

Finalmente, Joaquim Mendes, da Paró-
quia de Carvalhosa, na Sexta-feira, dia 20; 

O Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades, à Maria José, à Elisabete, à 
Susana, à Madalena e ao Joaquim Mendes. 
____________________________________________ 

Feliz  Aniversário 
 

Celebra os ciclos da tua vida: o 
crescimento, o florescimento em plenitude, 
o desbaste de ramos inúreis, a modorra do 
Inverno. E entrega-te de todo o coração à 
estação do agora. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 

 

Politicos. 
Nas últimas eleições um candidato é 

interpelado por um eleitor adversário que 
lhe grita: 

– Antes quero votar no Diabo que votar 
em si! 

Resposta do político: 
– Não me fica a mais pequena dúvida 

meu amigo; mas no caso desse seu amigo 
não aparecer, posso contar com o seu voto? 

Enfim, politicos... 
 

 

Tempo Comum 
 

Encaminhamo-nos para o fim do Ano 
Litúrgico e a Palavra de Deus que a Santa 
Igreja nos propõe para este Domingo fala-          
-nos do fim dos tempos. As imagens do 
universo a estremecer não são para nos 
aterrar, mas para vincar o ensinamento 
central da Palavra de Deus, que não é 
deprimente e catastrófica (como por vezes 
se entendeu), mas que constitui um 
veemente apelo à esperança e à vigilância: 
«o Filho do homem está perto; tomai 
cuidado, vigiai!»  

Por outro lado, não podemos deixar de 
considerar que tudo acaba neste mundo e 
que o que importa é ter garantido o encontro 
com o Senhor. Não nos deve preocupar o 
fim do mundo – que será antes a sua 
renovação –, mas sim o fim da nossa vida, 
que virá «numa hora que ninguém 
conhece».  
____________________________________________ 

Introdução 
 

Quanto mais rigoroso é o Inverno, tanto 
mais rica de frutos é a nova Estação. 

Registam-se no mundo progressos cien-
tíficos e tecnológicos, cresce a sensibilidade 
aos valores superiores, mas suscitam in-
quietação e desânimo as injustiças plane-
tárias, as guerras, as perturbações políticas, 
económicas e sociais. Desmoronam ideolo-
gias consideradas inabaláveis, falham as 
certezas, desaparecem de cena persona-
gens da política, cai o esquecimento sobre 
atletas e estrelas do espectáculo logo que 
se apagam os holofotes e as câmaras de 
televisão que os enquadravam. Tudo é 
posto em discussão. Até mesmo os dogmas 
são relidos e reinterpretados; certas práticas 
religiosas que pareciam indispensáveis e 
insubstituíveis revelam-se velhas e gastas, 
tiveram já o seu tempo e agora são 
abandonadas. 

Perante estas perturbações há quem se 
rebele (revolta), quem se resigne, e muita 
gente que se desencoraja e pensa que 
chegou  o  fim  de  tudo,  até  mesmo  da fé.  
 
 

 
 
 
 

 

Como considerar estas realidades? Como 
relacionar-se com os acontecimentos mais 
alarmantes? Como deixar-se envolver na 
história do mundo: com angústia e receio ou 
com empenhamento e esperança? 

As canseiras, as dores, os gemidos de 
quem agoniza são prelúdio da morte 
eminente, as dores da mulher que está para 
dar à luz anunciam o início de uma nova 
vida. 

Jesus indicou a perspectiva certa: 
«Quando estas coisas começarem a 
acontecer, cobrai ânimo e levantai a 
cabeça, porque a vossa redenção está 
próxima» (Lc 21, 28). 

Num mundo que parece condenado à 
ruína pelo seu próprio delírio de violência, 
quem não acredita, baixa o olhar e 
desespera-se, convencido de que se 
aproxima o fim; o discípulo mantém-se firme 
na provação, levanta a cabeça e em cada 
grito de dor dá-se conta do gemido da 
criação que «sofre as dores do parto até ao 
presente» (Rm 8, 22). Em tudo o que 
acontece, o discípulo não vê o prelúdio da 
morte, mas um evento feliz: o nascimento 
de uma humanidade nova. 

- Os destinos do mundo estão nas mãos 
de Deus, por isso levanto o olhar. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dn 12, 1-3) 

Monição:  
 

A partir da «angústia» das guerras daquela época, 
o autor sagrado, leva-nos a dar o salto para os tempos 
finais e decisivos, em que a salvação virá de Deus, 
com a mediação de Miguel, o anjo protector do povo de 
Israel.  
 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Daniel 
 

1Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe 
dos Anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um 
tempo de angústia, como não terá havido até então, 
desde que existem nações. Mas nesse tempo, virá a 
salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem 
inscritos no livro de Deus. 2Muitos dos que dormem no 
pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros 
para a vergonha e o horror eterno. 3Os sábios 
resplandecerão como a luz do firmamento e os que 
tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça 
brilharão como estrelas por toda a eternidade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

Recomendação aos Leitores: 
 
Tanto a 1.ª como a 2.ª Leitura não são 

difíceis. Cuide-se, sobretudo, a articulação. Para 
tal, nos exercícios preparatórios, não receies 
exagerar as consoantes. Atenção a algumas 
palavras, como: angústia / inscritos / vergonha / 
horror / resplandecerão. 

 

Comentário: 

 

A partir do século II a.C, difundiu-se em 
Israel um movimento cultural chamado 
apocalíptico, caracterizado pelo interesse 
pela história do mundo e pela reflexão sobre 
o destino de todos os impérios. Os 
apocalípticos cultivavam a convicção de que 
os acontecimentos não se orientassem para 
o melhor mas para o pior, e que este mundo 
estivesse destinado, por entre terríveis 
convulsões, à morte e à corrupção. Das 
suas cinzas, Deus haveria de fazer depois 
surgir um mundo novo, que seria dado às 
pessoas  piedosas.  Teria  início  uma  nova 
era, a idade de ouro da mitologia grega, a 
época de paz, bênção e prosperidade, num 
reino governado directamente pelo Senhor. 

Este anúncio de alegria e de esperança, 
que constitui a mensagem central da 
literatura apocalíptica, é comunicado pelos 
seus autores através de uma linguagem 
obscura e misteriosa, na qual tudo tem um 
valor simbólico: os números, as cores, os 
animais, os tipos de roupa, as partes do 
corpo, as personagens. As suas revelações 
são transmitidas mediante visões, alegorias 
e imagens que nunca devem ser tomadas à 

letra (como fazem as Testemunhas de 
Jeová e outros), mas devem ser 
atentamente descodificadas. 

O uso desta linguagem teve o seu 
momento culminante no tempo de Jesus, e 
portanto não deve causar surpresa que 
também o Mestre a tenha utilizado e que se 
encontre em todos os livros do Novo 
Testamento, não só no último que tem por 
nome Apocalipse. 

O livro de Daniel, do qual é tirado o 
trecho de hoje, é considerado o primeiro dos 
apocalípticos. Foi escrito numa época difícil 
para Israel, a do choque entre a cultura 
helenística,  imposta  com  a  força  pelo rei  
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Antíoco V, e as tradições nacionais, defendi-
das pelo movimento dos Macabeus. Esta 
luta tornou-se o símbolo do duelo entre as 
forças do bem e do mal. 

Como todos os apocalípticos, o autor do 
livro de Daniel dirige ao povo perseguido e 
oprimido um convite a manter-se firme na 
provação, e anuncia uma mensagem de 
esperança: o reino do mal chegou ao fim e o 
reino celeste está para nascer. 

O trecho começa com uma referência à 
grande angústia em que o povo vive, cons-
ciente de que, desde que surgiram as na-
ções, nunca houve um tempo tão infeliz    
(v. 1). 

Depois vem o anúncio da intervenção do 
grande príncipe, Miguel (v. 1). 

Considerava-se que o Senhor tivesse no 
Céu a sua corte, constituída por anjos 
chamados «filhos de Deus» (Dt 32, 8) ou 
também «exército do Céu» (Dt 4, 19). A 
cada um deles fora confiado um povo com a 
função de o proteger e de garantir a justiça. 
      Miguel era o anjo tutelar de Israel e era 
o símbolo das forças do bem que lutam 
contra as do mal. Tinha aparecido já no  
livro  de Daniel  como defensor do seu povo 
num conflito com o anjo tutelar da Pérsia 
(Dn 10, 21). 

Estamos claramente perante imagens 
que devem ser descodificadas para que 
possamos compreender a sua mensagem. 

Miguel significa «Quem é como Deus?» 
A resposta é evidente: «Ninguém!» Não há 
ninguém que possa igualar o Senhor, Deus 
de Israel. Na Bíblia aparece muitas vezes a 
seguinte referência: «Eu e só Eu é que sou 
o Senhor, não há outro salvador além de 
mim» (Is 43, 11;  Os 13,4). 

Ninguém pode conduzir à salvação 
senão Deus, e essa é a experiência de 
Israel. Sempre que abandonou o Senhor e 
pôs a sua confiança noutros deuses, 
decretou irremediavelmente a própria ruína, 
reduziu-se a si mesmo à escravidão, foi 
deportado para o exílio, teve a sua terra 
devastada. 

Só quando Miguel levar a melhor no 
mundo, ou seja, quando as pessoas 
repudiarem todos os ídolos e se conven-
cerem que ninguém é como Deus, então é 
que surgirá o mundo novo. 

Com o olhar do profeta, o vidente do 
livro de Daniel perscruta o futuro e 
vislumbra o advento da nova era, aquela em 
que todos os deuses serão aniquilados e o 
poder será entregue ao verdadeiro e único 
Deus, simbolizado na figura de Miguel. 

O reino celeste surgirá, mas permanece 
sem solução um enigma: o que acontecerá 
àqueles que, para não traírem a sua fé, fo-
ram mortos pelo perseguidor? É esta a 
pergunta que se fazem os Israelitas que, no  

 
 

século II a.C, sofrem os vexames (afrontas 
e humilhações) de Antíoco IV. 

O vidente responde: Todos os justos 
que dormem no pó da terra hão-de acordar 
e participarão da glória do reino de Deus  (v. 
2), e aqueles que proclamaram a verdade e 
defenderam a justiça hão-de resplandecer 
como as estrelas do céu (v. 3). 

Esta é a primeira afirmação clara da 
ressurreição que se encontra na Bíblia. 

Nenhuma fadiga será em vão; nenhuma 
lágrima, nenhuma dor, nenhum sacrifício, 
nada disto se perderá. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 15 (16), 5.8.9-10.11 (R. 1) 

 
Monição:  
 

O Salmo que vamos entoar é um grito de 
confiança no Senhor, em todas as circunstâncias, 
suceda o que suceder. 
  

Refrão: 
 

DEFENDEI-ME, SENHOR:  
VÓS SOIS O MEU REFÚGIO. 

  

Ou: 
 

GUARDAI-ME, SENHOR,  
PORQUE ESPEREI EM VÓS. 

  
Senhor, porção da minha herança e do meu 
cálice, 
está nas vossas mãos o meu destino. 
O Senhor está sempre na minha presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei. 
  
Por isso o meu coração se alegra e a minha 
alma exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma na mansão 
dos mortos, 
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. 
  
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, 
alegria plena em vossa presença, 
delícias eternas à vossa direita. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura 
(Hb 10, 11-14.18) 

 
Monição:  
 

O texto do capítulo 10 de Hebreus fala da 
perfeição e da eficácia do sacrifício de Cristo, Sumo 
Sacerdote. Como ensinou S. João Paulo II, «este 
sacrifício é tão decisivo para a salvação do género 
humano que Jesus realizou-o, e só voltou ao Pai 
depois de nos ter deixado o meio para dele 
participarmos como se tivéssemos estado presentes», 
a Eucaristia em que estamos a participar. 
 

 Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

11Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta 
cada  dia  para  exercer  o  seu  ministério  e  oferecer  

  

 
 

 
 

muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca 
poderão perdoar os pecados. 12Cristo, ao contrário, 
tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, 
sentou-Se para sempre à direita de Deus, 13esperando 
desde então que os seus inimigos sejam postos como 
escabelo dos seus pés. 14Porque, com uma única 
oblação, Ele tornou perfeitos para sempre os que Ele 
santifica. 15Onde há remissão dos pecados, já não há 
necessidade de oblação pelo pecado. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Desde os tempos mais remotos, o 
pecado provocou nas pessoas uma 
profunda perturbação interior; a violação 
das normas morais foi sempre motivo de 
angústia e desassossego. As doenças, as 
desgraças, as calamidades e a morte eram 
atribuídas à transgressão das disposições 
da divindade. 

Para se libertar da contaminação da 
culpa foram instituídos ritos, recorreu-se a 
banhos nos rios sagrados, aspersões com 
água ou com sangue de animais. 

Israel herdou muitas destas práticas das 
tradições dos outros povos. No templo, os 
sacerdotes ofereciam continuamente sacrifí-
cios a Deus para expiar os pecados do 
povo. Mas conseguiam atingir o seu 
objectivo? 

Não, responde a leitura de hoje. A 
purificação não se podia obter porque o 
sangue dos animais não pode tornar puro o 
coração do ser humano (v. 11). 

Apenas o sacrifício de Cristo está em 
condições de produzir esta purificação. 
Oferecido uma vez por todas, libertou 
realmente o homem das suas culpas (v. 12). 

Perante esta afirmação clara, surge a 
pergunta: Por que motivo o pecado está 
ainda presente, não só entre os pagãos, 
mas também entre os cristãos? 

O autor da Carta aos Hebreus dá a sua 
resposta: mesmo se a sorte de todos os 
inimigos do bem foi já determinada, eles 
não foram ainda postos completamente sob 
o domínio de Cristo (v. 13); é necessário 
aguardar que a sua vitória se manifeste 
plenamente. 

No entanto, quem está convencido de 
que o mal foi já derrotado pela morte e 
ressurreição de Cristo não pode angustiar-  
-se, mesmo se é forçado a admitir que no 
mundo continua a existir miséria, maldade e 
pecado. Quem se deixa levar pelo pânico 
perante um inimigo que já está vencido 
mostra ter uma fé muito frágil (v. 14.18). 
____________________________________________ 
 

Cristo, tendo oferecido pelos pecados 
um único sacrifício, sentou-Se para sempre 
à direita de Deus, esperando desde então 
que os seus inimigos sejam postos como 
escabelo dos seus pés.            (Hb 10, 12) 
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Aclamação ao Evangelho 

(Lc  21, 36) 
 

Monição:  
 

Escutemos a Palavra de Cristo, que, recorrendo a 
imagens empolgantes, nos adverte, da seriedade da 
nossa vida neste mundo. Este não é definitivo, mas 
uma passagem para um mundo novo. Aclamemos a 
sua Palavra.  

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
   

Vigiai e orai em todo o tempo, 
para poderdes comparecer  
diante do Filho do homem. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 13, 24-32) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

24«Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol 
escurecerá e a lua não dará a sua claridade; 25as 
estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus 
serão abaladas. 26Então, hão-de ver o Filho do homem 
vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. 27Ele 
mandará os Anjos, para reunir os seus eleitos dos 
quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à 
extremidade do céu. 28Aprendei a parábola da figueira: 
quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, 
sabeis que o Verão está próximo. 29Assim também, 
quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o 
Filho do homem está perto, está mesmo à porta. 30Em 
verdade vos digo: Não passará esta geração sem que 
tudo isto aconteça. 31Passará o céu e a terra, mas as 
minhas palavras não passarão. 32Quanto a esse dia e a 
essa hora, ninguém os conhece: nem os Anjos do Céu, 
nem o Filho; só o Pai». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

Temos, a terminar o ano litúrgico, uma 
parte final do chamado discurso escato-
lógico (sobre o fim dos tempos), ou 
apocalíptico (de revelação de coisas 
ocultas), comum aos três Sinópticos. É um 
discurso algo enigmático, o que ajuda a pôr 
em evidência o seu ensinamento central, 
que não é deprimente e catastrófico (como 
por vezes se entendeu), mas de apelo à 
esperança e à vigilância: «o Filho do 
homem está perto» (v. 29); «tomai cuidado, 
vigiai!» (v. 33; v. 9.23.35.37).  

V.24 – «Depois de uma grande 
aflição», isto é, a que antes foi descrita (v. 
14-20): a ruína de Jerusalém (figura do fim 
do mundo), ou mais provavelmente o 
aparecimento de falsos messias e falsos 
profetas (v. 21-23).  

V.24-25 – «Sol…, Lua…, estrelas…, 
forças do Céu...» Jesus, servindo-se dum 
estilo corrente na época, o apocalíptico, 
apresenta o próprio cosmos a estremecer 
perante o Supremo Juiz; as convulsões cós- 

 
 

Jesus o ignorava enquanto homem, uma 
vez que não podia ignorar o que se 
relacionava com a sua missão de Salvador 
e Juiz. A afirmação de Cristo, porém, 
justifica-se pelo facto de se tratar de um 
conhecimento que não fazia parte daquele 
conjunto de coisas que tinha missão de 
revelar: era como se não conhecesse esse 
dia e hora.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

 
1 –  Pelo nosso Bispo António, pelos presbíteros e      
       diáconos, 

para que anunciem com grande sabedoria 
que este mundo é passageiro, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pela humanidade, para que se renove na justiça, 

pelos seus chefes, para que descubram a sua       
fragilidade, 
e por todos os homens, para que caminhem para       
a plenitude da vida, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos fiéis, para que Cristo os santifique, 

pelos que sofrem, para que Ele os alivie, 
e pelos que esperam novos céus e nova terra, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Por nós próprios e pelos cristãos que, em cada      
       igreja, 

se reúnem hoje na esperança da vinda do Senhor, 
para que Ele lhes dê um dia o seu reino, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, 

para que os seus nomes estejam inscritos no Céu 
e eles despertem para a vida eterna, 
oremos, irmãos. 

 ____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

29. Pistas de leitura para os Livros Históricos 
 

Para uma leitura temática destes Livros 
 

6. Os israelitas pedem um Rei a 
Samuel, para terem quem os governe como 
as outras nações… 

1Sm 8 
 

7. Unção de Saúl, primeiro Rei de 
Israel… 

1Sm 9-10 
 

8. A Impaciência de Saúl, que faz com 
que seja rejeitado por Deus como Rei do 
seu povo. Porque Saúl não soube confiar e 
esperar… 

1Sm 13, 8-14  – 1Sm 15, 10-11 
 

9.  Escolha e Unção de David, “homem 
segundo o coração de Deus”… 

1Sm 16, 1-13 
 

 10.  Morte de Saúl…  1Sm 31 
 

  

 

micas eram um artifício para anunciar uma 
próxima e decisiva intervenção de Deus, o 
Senhor do Universo (Joel 2, 10; 3, 3-4).  

V.26 –  «O Filho do homem vir sobre 
as nuvens», numa alusão ao célebre texto 
de Daniel 7, 13. A imagem das nuvens 
exprime admiravelmente a majestade divina 
de Jesus: Ele aparecerá à vista de todos 
como Deus que é. Com efeito, no A. T. 
Deus revela-se no claro-escuro das nuvens 
(estas ocultam-no e revelam-no), as quais 
também constituem como que o seu carro 
(Is 19, 1; Sal 104 (103), 3) e a sua tenda (2 
Sam 22-12; Salmo 18 (17), 12).  

V. 28-31 – «Aprendei…». Os discípulos 
de Jesus, imbuídos das ideias judaicas do 
tempo, estavam incapacitados para distin-
guir duas realidades distintas de que Jesus 
lhes acabava de falar: a destruição de 
Jerusalém (v. 5-20) e o fim do mundo (v. 21-
27), uma vez que, sendo Jerusalém a 
capital messiânica de todo o mundo (Is 2, 2-
5), esta seria tão indestrutível como o 
próprio reino messiânico. Por isso, Jesus 
sente necessidade de ser ainda mais 
explícito: «não passará esta geração sem 
que tudo isto aconteça», a saber, o que se 
refere à destruição de Jerusalém; e é ainda 
mais enérgico ao acrescentar: «passará o 
céu e a terra, mas as minhas palavras não 
passarão» De facto, não tardou que 
estalasse a guerra judaica contra os 
Romanos, 26 anos depois, quando o 
procurador Floro exigiu uma grande soma 
tirada do próprio tesouro do Templo. Nero 
encarregou Vespasiano de esmagar a 
rebelião; mais tarde, o seu filho Tito, após 
cinco meses de heróica resistência judaica, 
conquista Jerusalém, nos finais de Agosto 
do ano 70. Segundo conta Flávio José, Tito 
queria poupar o santuário da destruição, 
mas quando o viu a arder, não podendo 
dominar o incêndio, mandou que fosse 
totalmente arrasado, não tendo ficado até 
hoje pedra sobre pedra (Mc 13, 2); as 
muralhas que hoje restam não são as do 
Templo, mas as dos muros que cercavam o 
adro exterior (átrio dos gentios).  

V. 32 – «Esse dia e essa hora 
ninguém os conhece... nem o Filho». 
Passagem que se refere ao fim do mundo; 
já nos profetas habitualmente era designado 
deste modo: «aquele dia». Em Is 8, 9; Jer 4, 
23-26; Ez 32, 7-8; Joel 2, 1.11; 4, 15-16; Ag 
2, 6; etc., este dia é o momento histórico da 
intervenção de Deus a favor do seu povo, 
em que salvará os que lhe são fiéis e 
castigará os que se lhe opõem; sobretudo a 
partir de Daniel (9, 26; 11, 27; 12-13), este 
«dia» passa a designar o fim do mundo 
precedido de uns tempos finais. Mas como 
é possível que Jesus não conheça este 
momento?  Não  parece  correcto  dizer que  
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