
Palavra, fé e vida – 26 de maio de 2021 

“Naquele tempo, Jesus e os discípulos subiam a caminho de Jerusalém. Jesus ia à sua frente. 

Os discípulos estavam preocupados e aqueles que os acompanhavam iam com medo. Jesus 

tomou então novamente os Doze consigo e começou a dizer-lhes o que Lhe ia acontecer: 

«Vede que subimos para Jerusalém e o Filho do homem será entregue aos príncipes dos 

sacerdotes e aos escribas. Vão condená-l’O à morte e entregá-l’O aos gentios; hão de 

escarnecê-l’O, cuspir-Lhe, açoitá-l’O e dar-Lhe a morte. Mas ao terceiro dia ressuscitará». 

Tiago e João, fi lhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, nós 

queremos que nos faças o que Te vamos pedir». Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos 

faça?». Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e 

outro à tua esquerda». Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu 

vou beber e receber o batismo com que Eu vou ser batizado?». Eles responderam-Lhe: 

«Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis batizados 

com o batismo com que Eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha 

esquerda não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado». Os 

outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e 

disse-lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio 

sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós: 

quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o 

primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a vida pela redenção de todos».” (Mc 10, 32-45) 

De vez em quando temos um texto mais longo. Mas é sempre agradável acompanhar estes 

diálogos: afinal são as nossas preocupações e fraquezas que estão aqui descritas e, ao mesmo 

tempo, o ensinamento claro e cheio de misericórdia do próprio Jesus. Qualquer de nós pode 

fazer deste texto de hoje a sua oração. 

Proponho duas pequenas reflexões que nos podem ajudar: Primeiro, a subida para Jerusalém. 

Jerusalém é o lugar do Templo, o Centro da fé; também é o lugar da Cruz, da redenção. A 

nossa vida de crentes tem que fazer uma memória constante e redentora destes dois 

elementos: o lugar do encontro com Deus e com os irmãos para louvarmos o Senhor; e o lugar 

da Cruz, da Redenção, de entender que mesmo as maiores dificuldades e o sofrimento são 

parte da nossa peregrinação. 

A segunda reflexão faço-a repetindo e pedindo que mediteis seriamente nas próprias palavras 

de Jesus: «Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio 

sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós: 

quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o 

primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a vida pela redenção de todos». Nem me atrevo a comentar! 

Eu pertenço aqui! 

Bom dia para todos.  

P. Mário Campos 

Para rezar: 

Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia! (Sl 78) 

Para ler: 



Bem-Sirá 36, 1-19; Salmo 78 (79); Marcos 10, 32-45. 


