
REFLEXÃO BÍBLICA        -      27º.  DOMINGO  TEMPO  COMUM      -     Ano B     -    07.10.2018 
                                O   grande   desafio   da   vida    é   que    o   plano   de   Deus   só   se   realiza      
                                      no   amor   e   este   sempre   será   difícil   para   a    humanidade !   

 
Evangelho:      Mc   10,  2-16   

 
1.   As   exigências   do   discipulado   radical  .     O  evangelho   de   Marcos   ( texto  de  

catequese  dos  primeiros  cristãos )   vai    mostrando    "quem   é   Jesus"    e    o   que    
significa   "comprometer-se   com   ele". Na   segunda   parte   do   evangelho  (8,31  em  

diante),  Jesus   se   dedica   mais   à   instrução   dos    discípulos,   mostrando-lhes    as    

exigências  do   discipulado   radical.     Isso  porque   ele   está   a   caminho   de   Jerusalém,   
onde   será  morto   e,   - depois  de  três  dias, -   ressuscitará.  
 
2.   Matrimônio ,     opção   pelos   pobres ,     riquezas   . . .    O   capítulo  10   de   Marcos    
traz    alguns    ensinamentos    sobre :    o   matrimônio,     a   opção    preferencial    pelos    

pobres,  as   riquezas     enquanto    impedimento   para   entrar   no   Reino.        O   texto   
de   hoje abrange   os   dois   primeiros   aspectos. 
 
3.   Veremos :    a.    na   perspectiva   do   Reino,   o   matrimônio   é   indissolúvel  -   vv. 

2-12 
                          b.   Jesus   optou   pelos   pobres     -   vv.  13-16 
 
                 a.    na   perspectiva   do   Reino,   o   matrimônio   é   indissolúvel  -   vv. 2-12 
 
4.   Um   diálogo   didático .     O   texto   adota   o   esquema   do   diálogo   didático. 
          a.  interpela-se   o   mestre   com   uma   pergunta   difícil  (v.2); 
          b.  o   mestre   responde   perguntando   (v.3); 
          c.  os  interlocutores  se  sentem  obrigados  a  responder,  revelando  seus  pontos  fracos 
(v.4); 
          d.  o   mestre   corrige   a   resposta   dos   interlocutores,   apresentando   a   novidade 
(vv.5-9). 
 
5.   Perante   uma   sociedade   permissiva   e   discriminadora  .       Percebe-se   o   escopo   
catequético   do   texto :   os   que   pretendem   seguir   Jesus   se   defrontam    com   a   
sociedade  permissiva   e   discriminadora  (-representada  pelos  fariseus-)  que   impõe   suas   
próprias   leis.    
       De   fato,   os   fariseus,  - ajudados   pelos  doutores  da  Lei, -   ditavam   as   regras   do   
jogo. 
                                        -   O   que   Jesus   tem   a   dizer   a   essa   sociedade ? 
                                        -   Como   se   posicionou   perante   ela ? 
                                        -   Como   deverão   reagir   os   que   o   seguem ? 
          No   fundo,   o   texto   de   hoje   mostra   que   a   práxis   da   comunidade   cristã   
em relação   ao   matrimônio    se   distanciou    bem   depressa   da   legislação  
farisaica. 
 
6.   O   direito   do   homem   ao   divórcio .         De   fato,     a   interpretação   farisaica   da   
Lei  não   punha   em   discussão   o   direito   que   o   homem   tinha   de   divorciar-se   
da   esposa.  Discutia-se   apenas   em   que   circunstâncias   e   por   quais   razões   seria 



possível   fazê-lo   ( cf.  Mt 19,3 :  "por   qualquer   razão?" ) .  Por   isso   os   fariseus   
respondendo  à   pergunta   de   Jesus   sobre    o   que   Moisés   ordenou ,    afirmam   
que   ele   permitiu  ao   homem   dar   à   mulher   o   documento   de   divórcio  (cf. Dt 24, 

1-3). 
 
7.   Objetivo   do   documento .    Na   perspectiva   deuteronomista,   o   documento   de   

divórcio  visava   proteger   a  mulher,   coibindo   o   arbítrio   machista.  Para   assinar   o   

documento   eram   necessárias    testemunhas   e   razões   válidas.       Isso   impedia   que   
a   mulher  fosse   mandada   embora    sem   motivos   maiores,    até   por   capricho    
ou   mau   humor   do   marido.  Recebendo   o   documento   de   divórcio,   estaria   
livre   para   casar   com   outro   homem,   sem   ser   acusada   de   adultério. 
 
        7.1.   CONTUDO,  essa   perspectiva   aos   poucos   foi   sendo    esquecida,   e   o   
divórcio passou   a   ser   mais   uma   demonstração   do   arbítrio   e   do   machismo.        
 
Os  fariseus,   portanto,   -  ao  responder   que  Moisés  permitiu  escrever  o  documento  de  divórcio, 

-  legitimam    a    discriminação,    querendo    torná-la    parte   integrante    da   vontade   
e   do   projeto   de   Deus. 
 
8.   A   resposta   de   Jesus     mostra ,  (vv.5-10)     
      8.1.-   em  primeiro  lugar,   que    a    prática    farisaica     é    um    gesto    de    

impiedade    e  de   idolatria :   "foi   por   causa   da   dureza   do   coração   de   
vocês   que   Moisés   escreveu   esse   mandamento"  (v.5).        Dureza    de    coração ,  na   

linguagem   bíblica,    é    desobediência    ao    projeto    de    Deus .         

Os    fariseus, -  com   sua   prática, -   estão   fora   dele. 
     
      8.2.-   Em  segundo   lugar,     Jesus    situa    o    matrimônio      dentro    da    perspectiva    

do  projeto   de   Deus   (cf. I leit.) :    unindo   num   só   pensamento  as   citações   de   Gn  

1,27    e    2,24,     faz   ver   que   homem   e   mulher,  -  unidos em   matrimônio,  -    
formam    uma    unidade    corpórea    indissolúvel ,   bem   mais  forte   que   os   laços   
de   sangue   ou  parentesco. Proibindo    separar    o    que  Deus    uniu,    Jesus   está   

fazendo   com   que    o   matrimônio   remonte    ao    projeto de   Deus,    manifestado   
desde   o   início. 
       Gn 1,27:  "Deus  criou  o  homem   à  sua  imagem,  à  imagem  de  Deus  ele  o  criou,  homem  e  
mulher  ele  os  criou". 
       Gn 2,24:  "Por  isso  um   homem  deixa  seu  pai  e  sua  mãe,   se  une  à  sua  mulher,  e  eles  se  
tornam  uma  só  carne". 

 
9.   Catequese    cristã    sobre    o   matrimônio  .  A   cena   seguinte  (vv.10-12)   situa   
Jesus  em    casa     com    os    discípulos    que    o   interrogam    sobre    o    mesmo    
assunto.        
Passa-se,   assim,    à    catequese    cristã    sobre    o   matrimônio.  Outro    indício    de  
catequese   cristã    é    o   fato   de    os   vv.  10-12 refletirem   o   direito   romano.    De   
fato,   -   no  Antigo  Testamento,  -    só   o   marido   é   que   podia   dar   à   esposa    

documento de   divórcio,    ao   passo   que   -  na   legislação   romana   -   também    a    

mulher   tinha   o  direito   de   tomar   a   iniciativa.        Isso   demonstra   que,    -  no   

ambiente   da   comunidade  de   Marcos,  -   vigorava   outra   legislação,   diferente   da   
farisaica. 



 
10.   A   novidade   de   Jesus   é   radical ,    indo   muito   além   do   que   prescrevia   o   
AT :       
         "quem   se  divorciar   de  sua  mulher  e  se  casar   com  outra,   comete   adultério   contra   a   
primeira.       

         E   se   a  mulher  se  divorciar   do  seu  marido   e   se  casar  com  outro,   cometerá   adultério" (v. 

11). 
        A   responsabilidade,    portanto ,   é   igual   para   marido   e   mulher . 
       O   Antigo  Testamento   não   conhece   a   formulação   "cometer   adultério   
contra   a  primeira".      Lá   o   homem,   ao   se   casar   com   outra,    cometia   
adultério   contra  o   matrimônio,  mas   não   contra   o   próprio!    Além   de   pôr   
marido   e   mulher   em  iguais   condições,   Jesus   os   torna,   -  para   sempre,  -   RESPONSÁVEL    

UM     PELO    OUTRO. 
 
                b.   Jesus   optou   pelos  pobres     -   vv.  13-16 
 
11.   As    crianças  . . .      Terminada   a   catequese   sobre   o   matrimônio   cristão,    
Marcos  inseriu   em  seguida   uma   cena   na   qual   são   apresentadas   crianças   a   

Jesus   a   fim de   que   as  tocasse.     O  texto,   portanto,   quer   mostrar   o   que   fazer,    
na   comunidade, com   os   pobres.      De  fato,    as   crianças,   por   serem   indefesas,  (- 
sem  poder  de  decisão,   sem   voz   nem   vez,  -)   são   símbolo   de   todos   os  empobrecidos   
e   marginalizados   da   sociedade. 
 
12.   Crianças   e   pobres   devem   ficar   longe   do   Mestre .     Os   discípulos,   -  ( que,   no   

evangelho  de  Marcos,   se  caracterizam   pela  lentidão   em   aderir   a  Jesus,   pela   incapacidade    de  

compreender   a   lógica   do   Reino   e   pelo   medo   do   compromisso)  -    procuram   afastar   as   
crianças   da    presença   dele .    Creem   que   os   pobres   devam   ficar   afastados   do  
Mestre     

         (v.13).    A  reação   de   Jesus   é   de   ira.    É  o   único   lugar   no   evangelho  de  
Marcos   em   que   Jesus   se   irrita,   e   isso   contra   os   discípulos. 
               É  a  ira  de  Javé    -  tão   presente   no   AT -   ao   ver   que   os   pobres,   seus    

preferidos ,  aos    quais    pertence    o   Reino    são    excluídos   de   sua   presença ,     e     
isso   por aqueles   que   se   dizem   cristãos !  Jesus   garante   que   o   Reino   é    dos    
 pobres  (crianças),    porque   a   graça   de   Deus   foi   destinada   a   eles. 
 
13.   Perfil   de   quem   participa   da   construção   do   Reino .     A  cena   é   interessante   
também    por   se   situar    entre    os   três   anúncios    da   paixão   de   Jesus    e    as   
três reações   opostas   dos   discípulos.  É   oportuno   lembrar   que,    na   segunda   
parte  de   Marcos  (8,31  em  diante),   Jesus   ensina   os   discípulos,    mostrando   assim   o   
perfil das   pessoas   que   ele   procura   para   serem   com   ele   construtoras   do   
Reino . 
 
14.   O   Reino   de   Deus   é   dom !      O  v. 15   traz   a   declaração   solene   de   Jesus :  " 
em  verdade,  digo  a  vocês :   quem   não   receber   o   Reino   de   Deus   - como   uma  

criança, -  nele   não   entrará".   OS   POBRES,   portanto,   são   apresentados   como   CONDIÇÃO   
para   acolher   o   Reino  e   entrar   nele .      Isso   porque   eles   possuem   os   requisitos   

básicos   para   a   implantação   do   projeto   de   Deus   (- compare   essa  declaração    com   
Mt 5,3  e  Lc 6,20 -) .    
 



                                O   Reino   é   DOM   e   só   os   que   o   buscam   sem   objetivos   de   

prestígio, poder,   riqueza   ou   segurança   é   que   realmente   o   possuem !  É  uma   
repetição   do   "renunciar   a   si   mesmo"  ( do  24º.  domingo  comum ) . 
                                 Mt  5,3:  "felizes  os  pobres  no  espírito,   porque  deles  é  o  Reino  dos  céus". 
                                 Lc 6,20:  "felizes  vós,  os  pobres,   porque  vosso  é  o  Reino  de  Deus". 

 
15.   Jesus   abraça   crianças   e   pobres . A   cena   se   encerra   mostrando   Jesus   que    

abraça   as   crianças   e   as   abençoa,    impondo-lhe   as   mãos .      Ele   não   só   toca   os 
pobres,   mas   abraça-os  (- no  evangelho   de   Marcos   Jesus   só   abraça   as   crianças !-) ,   

solidarizando-se   plenamente   com   eles.  A   bênção   de   Deus   é   para   os   pobres   e     
marginalizados  (v. 16) . 
 
1ª.   Leitura:      Gn    2,  18 - 24 

 
16.   Parte   de   um   plano   divino .       O   trecho   de   hoje   (- relato  javista  da  criação,  do  

tempo de  Salomão -)    reflete   sobre    a   condição    humana    à   luz   daquilo   que   
caracteriza  Israel   enquanto   povo   de   Deus .       Essa   escolha   foi   marcada   por   um   

plano   divino,   no   qual   o   ser   humano   colabora   intimamente   com   seu   criador. 
 
17.   "Não   é   bom    que   o   homem   esteja   só" .     O   texto    relata   a   criação   da   
mulher  e   mostra   o   que   significa   o   ser   humano    na   perspectiva   do   projeto   de  
Deus.       
           Javé   reconhece   que    "não    é    bom    que    o    homem    esteja    só"  (v.18a) ,   
porque  solidão   é   sinônimo   de   maldição   divina,   de   excomunhão. 
 
     POR   ISSO    Javé    decide    fazer    para   o   homem   "uma    auxiliar(em   hebraico,  'ézer)    
semelhante    a    ele"  (v.18b).  A    mulher,  - na  ótica  da  Bíblia, -   é   dom   que   Deus   faz   
ao   homem ,    auxiliar   sem   a   qual   o   homem   não   pode   ser   feliz  e abençoado. 
 
18.   Da    solidão - maldição     à    comunhão - bênção  .      Os  vv.19-20   mostram   a   
primeira  tentativa    para   se   passar   da   solidão - maldição    à   comunhão - bênção :    
Javé   plasma  da   terra  (- como  havia  plasmado  o  homem -)    animais   e   aves,    
conduzindo-os    ao  homem   para  ver   como   os  chamaria.      E   o   próprio   Deus   
respeita   as   decisões do   homem :  "cada   ser   vivo   teria   o   nome   que   o   homem   

lhe   desse".     Dar  nome aos   animais   é   sinônimo   de   poder    sobre   eles.     Assim   
o   ser   humano   participa  da   obra   criadora   de   Deus :   ele   é   senhor   das   coisas   
criadas. 
 
19.   Uma   auxiliar   semelhante .     O  fato   de   o   homem   não   encontrar   entre   os   
seres  vivos    uma   auxiliar   que   lhe   fosse   semelhante    demonstra    que   a   pessoa   
não   é  bicho   nem   fera.  O   fato   de   possuir   poder   sobre   as   coisas   criadas   
não   o  realiza   enquanto   ser   humano :     "não   havia   para   o   homem    uma   

auxiliar   semelhante   a   ele"  (v.20b).  O   ser   humano,    -  sozinho,  -     mesmo   tendo   
poder   sobre as   coisas   criadas,   é   incompleto   e   inacabado. 
 
20.   A   mulher   é   dom   gratuito   de   Deus .   A   segunda   tentativa  (vv.21-22)   é   
sucesso  pleno,   que   provoca   o   primeiro  poema   de   amor   na   Bíblia : " desta vez,   

sim, osso   dos   meus   ossos   e   carne   da   minha   carne !"  (v.23).  Mas   o   texto   



demonstra   também   que    a    mulher    é    dom    gratuito    de    Deus :   é   criada   
enquanto   o  homem   dorme,   ou   seja,    enquanto    está   completamente    inativo    
e    incapaz   de  realizar   algo   por   própria  conta. 
 
21.   Criados    em    igualdade .   Por   outro   lado,    homem   e   mulher    são   criados   em     
pé   de   igualdade :    o   que   os   une    é   o   fato   de   serem   humanos  se 
complementarem   no   amor.       
         Essa   união   fica   evidente   a   partir   da   relação   'ish -'ishah    do   texto   
hebraico :  o  homem   ( 'ish )   exclama :  "ela   será   chamada   mulher  ('ishah)    porque   
foi  tirada  do   homem" (v.23b).        E   o   texto   conclui :  "por   isso   o   homem   
deixará   pai e mãe   e   se   unirá   à   sua   mulher,   e   eles   serão   uma   só   carne"  

(v.24).           
         PORTANTO,  o   relacionamento   mais   estreito   que   possa   haver   entre   as   
pessoas,  segundo   este   capítulo,    é   o   relacionamento   homem-mulher,   no   amor ;     
relacionamento   mais   estreito   e   forte   que   os   próprios   laços   unindo   pais-
filhos. 
 
22.   Criados    para    a    comunhão .           O   texto   de   hoje   fala,   pois,   do   objetivo   

pelo  qual   o   ser   humano   existe :    é   em   vista   da   comunhão   que   fomos   criados.          
         O   aspecto   antropológico   mais   importante   deste   capítulo    não   é   a   
capacidade que   as   pessoas   tem   de   dominar   as   coisas   criadas ;    pelo   
contrário,   é   a   capacidade   de   se   relacionar,   formando   a   comunhão   mais  
íntima   que   possa   existir   entre   dois   seres   humanos.    
 
         Essa    comunhão    tem    raízes    comuns :   
                                              -    homem   e   mulher   são   humanos;    
                                              -    estão   em   pé   de   igualdade :   um   é   parte   do   outro ;   
                                              -   qualquer   um   deles,   sem   o   outro,   é   incompleto   e   infeliz . 

 
23.   "À   luz   da   Palavra   de   Deus" .     
 É   isso   que   a   Bíblia    ensina    a   respeito   da   relação   homem-mulher.     É   o   que   o  
povo   de   Deus   descobre :   "aprendi   isso   à   luz   da   Palavra   de   Deus" .  
 Por   que   Deus   tirou   a   mulher   do   lado  (da  costela)   do   homem ?    Do   lado   

para  caminhar   juntos,   para   ser   companheira. Por   que   não   foi   tirada   do   osso   
do   pé?  Se   fosse   para   ela   andar   debaixo   dos   pés   do   homem,    Deus   teria    
tirado   do   osso   do   pé. Ela   é   companheira,     por    isso    foi    tirada    do    osso  do   
lado.  É    aquela    que    caminha    junto,     que    decide    junto.       É    aquela    que    

trabalha    junto"    (Luzia  Santos   Florêncio). 

 
2ª.   Leitura:     Hb   2,  9 - 11 

 
24.   "Carta   aos   Hebreus".      A  partir  deste  domingo   até   o   final   do   Tempo  
Comum,  a   segunda   leitura   recolhe   trechos   significativos    da   "Carta   aos   
Hebreus".    
 
         24.1.  Os   destinatários    são   um   grupo   de   cristãos   que   se   acha   em   grande   
perigo   de   rejeitar   a   fé   em   Jesus   como   revelador   e   portador   da   salvação. 
         24.2.   ELES    SENTEM   DIFICULDADE   EM   ACEITAR ,  



-  tanto  a   forma  humilhante  e  dolorosa  da  aparição  terrestre  de  Jesus (Hb 2)   
-  como   os   próprios   sofrimentos   (que   estão   tendo   que   suportar)   por   serem   cristãos   ( 
10,32ss; 12,3ss ),   
 -   e   ainda,   a   desilusão   de   não  verem  realizada   a  salvação   final (10,36s;3,14; 6,12). 

 
         24.3.  Por   outro   lado,   parece   que   a   religião   do   Antigo  Testamento   exerce   
forte   influência   sobre   esse   grupo. Pode-se   supor   que   sejam   judeus  covertidos   
da   comunidade   cristã   de   Roma. 
 
25.   Superando    o    AT .       O   escrito   é   de   grande   importância   no   quadro   geral   
do  Novo  Testamento,    pelo   fato   de   apresentar    Jesus    como    aquele    que    
supera    a  instituição   cultual   do   Antigo  Testamento . 
 
26.   Salvar !    O  único   ato   salvador   a   obter   -  de  uma  vez  por  todas  -   o   perdão   é   o   

sacrifício   de   Jesus,   que   derramou   seu   sangue   e  entregou  sua  vida  por  nós.     
                         -  Jesus    é,    portanto,   o    único    MEDIADOR    entre    Deus    e    os   homens.   
                         -  Doravante,   é   Ele   o   único   santuário   e   sacerdote,    e   o   sacrifício   
por  Ele   realizado   é,  - daqui  por  diante, -   o   único   agradável    a   Deus  (9,11-14).   
                                                                                                                                (Bíblia  Sagrada -  Ed.Pastoral). 
 
27.   A   solidariedade   de   Jesus .     O   capítulo  2   de  Hebreus   tem   como   tema   a 

solidariedade   de   Jesus    com   os   seres   humanos,   "filhos  que  Deus  leva  à  glória" 
(2,10).      

         -   O   projeto   de   Deus   é   conduzir   a   humanidade   à   vida   plena .    
         -   Ele   realizou   isso   mediante   o   Filho,    autor   da   salvação  (v.10),   o   
sacerdote(santificador,  v. 11). 
 
28.   Jesus   coroado   de   glória   e   de   honra .        Os   cristãos   são   convidados   a   
superar  o   escândalo    da    encarnação,    paixão    e    morte    de    Jesus ,    contemplando-
o    agora coroado   de   glória   e   de   honra,   após   ter   vencido   a   morte   (v. 9a) .       
       -  A   ENCARNAÇÃO  DE   JESUS   ( feito  um  pouco  menor  que  os  anjos,  v.9 ),   SUA   MORTE   NA    

          CRUZ    em   nome   de   todos,    é    a    forma    que   Deus   encontrou   para se        
solidarizar   plenamente   com   a   humanidade. 
 
29.   Jesus,   o   santificador,    e   os   cristãos,    os   santificados    vêm    todos    do   mesmo   

Deus  e  Pai.      Por   isso,   -  morrendo  na  cruz,  -   Jesus   se   tornou   plenamente   
solidário   a  ponto   de   não   se   envergonhar   em   chamar   "irmãos"   aqueles   que   
remiu  (v.11). 

 
 
R e f l e t i n d o   . . . 

 
1.   O   matrimônio   sob   o   ângulo   da   vontade   de   Deus    é    o    tema    de    hoje  .      
      Pois   Jesus   veio   trazer   presente   o   Reino   de   Deus ,   também   quanto   ao   ma-   
      trimônio:   é   preciso   que   seja   restaurado   no   sentido   que   Deus   mesmo   lhe   deu,    
      desde   o   início. 
 
      Este   sentido    se    encontra    descrito    em    Gênesis  2  (I leit.) :   preocupado   com   a       

      felicidade   de   Adão,  "o   homem",    Deus   lhe   procura   uma    companhia,   mas   como       



     entre   os   seres   vivos   não   a  encontra,   faz   a   mulher   da   "metade"   do   homem. 
                  Essa   narração    significa     a    complementaridade   de   homem   e   mulher,    que       
                   transforma-se   numa    unidade    de    vida   ( uma  só  carne ),   quando   o   homem    
                   opta   por   uma   mulher,  e   por  causa   desta  opção,   deixa   sua   família   de   origem      
                   e   a  segurança  que  lhe  oferecia.  Pois  casar  é   um   risco   e   um   compromisso. 

 
2.   A   caminho   de   Jerusalém .         O   evangelista   Marcos   mostra   Jesus   a   caminho      
      de  Jerusalém.      Caminhando,  Jesus   ensina   o   caminho   do   Filho   do   homem:                        

sofrimento,   cruz   e   ressurreição.    Este  ensinamento   é   balizado   por   três   anúncios       
      da   paixão.   Esses   anúncios   são   entremeados   por   ensinamentos   que   explicam    
      e   explicitam     em   que   consiste    ser    discípulo   e   seguir   Jesus .      Ora,   também    
      um   casamento   fiel   faz   parte   do   seguimento   de   Jesus,   do   discipulado. 
 
3.   Estamos   longe   do   ideal   de   Deus .        Na   história   da   humanidade   e   de   Israel,    
      a   vontade   inicial   de   Deus    nem   sempre   se   realizou,    e    tal   deficiência    não   é   
      curada   pelo   progresso   ou   pela   evolução.      Estamos   hoje   tão   longe   do   ideal    
      de   Deus   quanto   às   civilizações   antigas.    O  problema   é   que   o   plano   de   Deus    
      só   se   realiza   no   amor,    e   este   ficará   sempre   igualmente   difícil   para   a   humani- 
      dade.  
 
4.   Sempre   houve   desamor  ...   e   muito  !!!             Chefes    de    família    patriarcal    que      
      achavam   que   precisavam   de   outra   esposa .         Casamentos   interesseiros   que    
      não   deram   certo.   E   muitas   outras   razões    pelas   quais   os   homens   achavam    
      legítimo   despedir   suas   mulheres.     Para  - pelo  menos  lhes  dar  uma  proteção  legal, -   
      a   legislação   deuteronomística   previu   que   as   mulheres   repudiadas   recebessem    
      um   certificado  (Dt 24,1). 
 
5.   As   leis   são   para   enfrentar   a   maldade   humana .         Os   escribas,  -  sabendo   que    

      Jesus   não   gostava   da   prática   do   divórcio, -    (como   antes   dele   Ml  2,14-16),       quiseram    
      experimentar    se    ele    também    rejeitava   a    Lei    a   respeito   do    certificado   de    
      divórcio  (ev).       A   resposta   de   Jesus   é   astuta   e   adequada   ao   mesmo   tempo.       
      A   legislação   do   divórcio   é    uma    legislação   feita   para    enfrentar    a    maldade    
      humana  (...   como   a   grande   maioria   das   leis).           Mas    o   plano   de   Deus   a   respeito    
      do   matrimônio   se   situa   num   outro   nível,   o   da  vontade   de   Deus,  que   é   amor . 

 
6.   Um   mal    menor  ???      Jesus   não   veio   fazer   casuística,   ensinar   qual   é   o   mal    

       menor.      Ele   veio   trazer   presente   o   Reino   de   Deus,   o   fim   do   mal .           Para    
      praticar   o   divórcio,    a    humanidade    não    precisa    de   uma   palavra   de   Jesus,    
      de   uma   mensagem   de   Deus.   Já   o   faz   por   conta   própria.    Mas   para   voltar    
      ao   sonho   de   Deus   referente   ao   amor   humano,   sim,    precisa   do   evangelho. 
 
7.   Atestado   ou   carta   de   demissão .          A   legislação   matrimonial   do   AT   era   mais    

       frouxa.    Não   proibia   o   homem   de  ter   diversas   mulheres,   apenas   aconselhava    
      que   não   fossem   muitas.       Permitia   ao   homem   despedir   uma   mulher   quando    
      notava   algo   desagradável   ( o   quê,   isso   era   objeto   de   discussão   entre   os   doutores ).               
      MOISÉS   até   ordenou   que,  -  no   caso   de   a   mulher   ser  despedida,  -   ela   recebesse    

      um    atestado   dizendo   que   estava    livre  (Dt 21,1)   =   uma   carta   de   demissão   para    
      que   procurasse   outro   emprego  !?! ...    
 
8.   Por   isso   Jesus   é   radical :    quem   despede   sua   mulher   para   casar   com   outra    
      comete    adultério    contra    ela,   é    infiel    a    seu    amor.         E   para   arrimar   sua   
      opinião,   Jesus   invoca   a   primeira   página   da   Bíblia,    bem   anterior   à   "jurispru- 
      dência"  de   Moisés :   Deus   os   criou   homem   e   mulher,   o   homem   deixará   pai   e    
      mãe,    os   dois   serão   uma   só   carne    -   uma   só   realidade   humana   -     e    o    que    

      Deus    uniu    o    homem    não    separe.        Assim    é    que    Deus    quis    as    coisas   



      desde   a   criação .    Ora,   Jesus    é   o   Messias    que    vem    restaurar    as   coisas     
      conforme   o   plano   de   Deus.   Tinha   de   falar   assim   mesmo.    
 
9.   Fidelidade   absoluta   no   amor .            O   projeto    de    fidelidade    absoluta    no    amor     
      faz   do   matrimônio   fiel    um   sinal    eficaz    do    amor    de    Deus    para    seu    povo :    

      um   SACRAMENTO.           Em    Ef  5,22-33,    Paulo    relaciona   o    amor    de    esposo   e    
      esposa    com    o    amor    que    Cristo    tem    para    a    Igreja    e    chama    isso   de    
      grande   mistério   ou   sacramento.      Ora,    nesse    MISTÉRIO   DE   AMOR    está    presente      
      O    CAMINHO    DE    CRISTO :    assumir   a   cruz   nos   passos   de   Jesus. 
 
10.   Matrimônio   indissolúvel .     Essa   sublime   vocação   do   matrimônio   indissolúvel    é    
        hoje   fonte   de   violentas   críticas   à   Igreja.                     Que    fazer    com    os    que     

         fracassam?        Objetivamente   falando,   sem   inculpar   ninguém   -  pois    de    culpa    

         só   Deus   entende   e   perdoa  -    devemos    constatar    que    há    fracasso    e    que    
        fica   muito   difícil    celebrar   um   "sinal  eficaz   do   amor   inquebrantável   de   Jesus"     
        na   presença   de   um   matrimônio    desfeito ... 
 
11.   Casamentos   nulos  . . .       Por   isso,   a   Igreja   não   reconhece   como   sacramento     
        o   casamento   de   divorciados.             Teoricamente,   se   deveria   aprofundar   para    
        uma   discussão  e  reflexão   sérias :   observa-se   que   muitos   (- ...  e  muitos   mesmo! -)     
        casamentos     -  em   nosso   meio  -     são,   propriamente   falando,   inválidos,    por que    

         contraídos    sem    suficiente    consciência    ou    intenção ;     poderiam,    portanto,   ser    
        anulados,    declarados    nulos   ( = como   se   nunca   tivessem   existido ). 
 
12.   Em   todo   caso ,    o   matrimônio   cristão,     -  quando    bem   conduzido    em    amor       
         inquebrantável,  -   é   uma   forma   de   seguir   Jesus   pelo   caminho   do   DOM   TOTAL. 

 
13.   SER    COMO     CRIANÇAS   .         Na   leitura   do   evangelho   segue    um    trecho    sobre    
        SER   COMO   CRIANÇAS     para   receber   o   Reino   de   Deus.       A   mensagem   reforça    
        a   anterior :   para   aceitar   a   vontade   originária   do   Pai   é   preciso   ser   simples   e     

         humilde. 
 

14.   Interessante !     É  do  lado  do  coração  do  homem  que  nasce  a  mulher.    Tornam-se     
        companheiros   e   extensão   um   do   outro.   Revelam-se   um   ao   outro   na   trans- 
        parência. Necessitam-se,    admiram-se,    atraem-se   mutuamente,    unem-se    e     
        formam   uma   só   carne.  
               São   duas   pessoas   livres,   conscientes   e  responsáveis   que   vivem   em   comu-   
                nhão   e   se   realizam   mutuamente   sem   anular-se   em   sua   individualidade. 

    
        O   "sono   profundo"   - no  qual  Deus  faz  cair  o  homem  -   "é   um   sinal   do   MISTÉRIO   
        que   cerca   a   relação   homem-mulher".              Um   foi   criado   para   o   outro    e,   
        quando   se   unem   em   relação   matrimonial,    estão   obedecendo   ao   projeto   de    
        Deus,    que    emerge    do   mais   fundo   de   cada   um,     a   fim   de   formar    uma    
        nova    unidade    para   os   dois,    para   os   próprios   filhos    e   para   a   sociedade.                 
          (Como  ler  o  livro  do  Genesis, de  Ivo Storniolo e Euclides  Balancin, p. 17). 
 
15.   Para   pensar  !!! 
        -  Hoje   em   dia,    a   nossa   sociedade    está,  - mais   do   que   nunca, -   centrada    no   
           indivíduo,     no   subjetivismo      e     no   egocentrismo. E   Jesus   torna   o    

            homem   e   a   mulher,  - além  de  companheiros  de  caminhada,  em  condições  iguais, -     
            responsáveis   para   sempre   um   pelo   outro. 
 

        -  A   linguagem   bíblica   da   costela    é    a   mais   linda   expressão   para   designar   
            igualdade    radical    e    fundamental    do   homem    e   da   mulher,    um    tirado   do    



            lado   ( =  do  coração )    do   outro,  ambos os    filhos    de    Deus . 
 

        -  Homem   e   mulher,   cada   vez   mais,    seguem   caminhos   distanciados,   cada   um   
           com    seu   empreendimento   a   ser   realizado,     com    seu   negócio,     com   seu    
           celular   e   cada   um   no   seu   canto. 
 
        -  Caminhando   com   Jesus   para   descobrir   e   apreender :  todas   as   situações   da   
           vida,   -  mesmo   as   mais   difíceis,   as  de  caminho  de  calvário  -    podem   ser   assumidas   
           como   momentos  propícios  para  acolher   a   graça   de   Deus,  rico  em  misericórdia.  
 
16.   Carta   aos   Hebreus  -  2ª.  leitura .     Começa   hoje   uma   sequência   da   Carta   aos   

         Hebreus.    A   mensagem   é   um   tanto   difícil .      Exige   uma   explicação   especial    
        para   colocar   os   ouvintes    a   par    dos    princípios    da    "cristologia    sacerdotal"   
        que    marca    esta    carta .      Para   o   autor   de   Hebreus,   Jesus   é   o   sacerdote,    
         "santificador",   por   excelência,    por   serem    sua   humanidade   e   despojamento   os    
          instrumentos    pelos   quais    ele   santifica   toda   a   condição   humana .      Santificou- 

          nos   por   sua   fraternidade   conosco . 
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