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1. Introdução

S. Marcos inicia o seu Evangelho pelo 
convite à conversão. A Primeira leitu-
ra concorda com o tema da penitên-
cia, tão explicitamente apresentado 
pelo profeta Jonas. Uma constante 
nas leituras de hoje é a dimensão do 
tempo, apresentada por Paulo na 
dimensão de finitude e acompanha-
da pela voz de Jesus como transcen-
dência. É necessário, a todo o custo, 
renovar em nós mesmos o desejo e a 
esperança da grande Vinda.

Mas onde buscar a fonte desse 
rejuvenescimento? “Todas as coisas 
têm o seu tempo, e tudo o que existe 
debaixo dos céus têm a sua hora” 
(Ecle. 3,1). O tempo localiza-se em 
cada rosto onde se faz espaço de 
encontro com Deus. Na fragilidade e 
na grandeza da vida, Deus está como 
amor ao homem que é convidado a 
segui’Lo. O chamamento de Jesus é 
totalmente gratuito. 

2. LeItura I – Jonas 3,1-5.10
A palavra do Senhor foi dirigida a 
Jonas nos seguintes termos: «Levan-
ta-te, vai à grande cidade de Nínive e 
apregoa nela a mensagem que Eu te 
direi». Jonas 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. 
Jonas entrou na cidade, caminhou 
durante um dia e começou a pregar 
nestes termos: «Daqui a quarenta 
dias, Nínive será destruída».
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Os habitantes de Nínive acreditaram 
em Deus, proclamaram um jejum e 
revestiram-se de saco, desde o maior 
ao mais pequeno. Quando Deus viu 
as suas obras e como se convertiam 
do seu mau caminho, desistiu do 
castigo com que os ameaçara e não 
o executou.

2.1. Comentário
Jonas “o hebreu” é o personagem 
central desta parábola dramática. Os 
ninivitas abriram-se à misericórdia de 
Deus e “Deus desistiu do castigo”. O 
povo acabou por ser salvo pelo pró-
prio Deus e não por Jonas que tudo 
fez para que a missão do Senhor 
fracassasse. Colocou diante de si os 
valores intramundanos enfrentando 
o mar e a tempestade e desistiu do 
chamamento do Senhor. E quando 
viu que o povo se converteu teve um 
grande desgosto e pediu a Deus a 
morte. A sua vida já não tinha sentido. 

3. saLmo 24 (25)
Neste salmo de súplica o autor sagra-
do roga por uma sã pedagogia para 
tomar na vida outros caminhos. Pede 
misericórdia e clemência “por causa 
da bondade do Senhor”. “Deus é bom 
e justo, está disposto a guiar também 
os pecadores”.

4. LeItura II – 1 Cor 7, 29-31
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é 
que o tempo é breve. Doravante, os 
que têm esposas procedam como 
se as não tivessem; os que choram, 
como se não chorassem; os que 
andam alegres, como se não andas-
sem; os que compram, como se não 
possuíssem; os que utilizam este 
mundo, como se realmente não o 
utilizassem. De facto, o cenário deste 
mundo é passageiro. 

4.1. Comentário
Paulo acentua a dimensão efémera 
das coisas deste mundo mas não 
vive para elas, de uma forma parti-
cular para o prazer das realidades 
que encantam o homem, como o 
casamento. O fim do mundo está 
eminente. O homem deve saber usar 
o tempo do hoje, não como Krónos 
(tempo passageiro) mas como Kairós 
(tempo da graça) para a sua conver-
são. “É necessário, a todo o custo, 
renovar em nós mesmos o desejo 
e a esperança da grande Vinda do 
Senhor. Mas onde buscar a fonte des-
se rejuvenescimento?” (Teilhard du 
Chardin) Através de uma vida santa, 
desapegada das coisas e dos interes-
ses deste mundo. 



5. evangeLho – mC 1,14-20
Depois de João ter sido preso, Jesus 
partiu para a Galileia e começou a 
proclamar o Evangelho de Deus, 
dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está 
próximo o reino de Deus. Arrepen-
dei-vos e acreditai no Evangelho». 
Caminhando junto ao mar da Galileia, 
viu Simão e seu irmão André, que lan-
çavam as redes ao mar, porque eram 
pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde 
comigo e farei de vós pescadores de 
homens». Eles deixaram logo as re-
des e seguiram-n’O. Um pouco mais 
adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e 
seu irmão João, que estavam no bar-
co a consertar as redes; e chamou-os. 
Eles deixaram logo seu pai Zebedeu 
no barco com os assalariados e 
seguiram Jesus.

5.1. Comentário 
Terminou a espera. «Cumpriu-se o 
tempo e está próximo o reino de 
Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho». Duas atitudes, cha-
ves-mestras no ritmo da vida. Urge 
sonhar com novos amanhãs. Por 
agora, fechar contas e abrir balanços: 
arrepender-se e acreditar. Vivemos 
um tempo de avaliação. Eliminar can-
saços e deixar-se cativar pelo fascínio 
de uma vida nova, isto é, recriar um 
tempo para desenhar o futuro. Nas-
ceu um novo canto de esperança, 
traduzido no chamamento de Simão 
e André, de Tiago e João. Fechou-se 
um ciclo de vida, novos horizontes e 
novas janelas se abriram à grande-
za humana dentro da grandeza de 
Deus, um desejo interior para uma 
nova missão. 

6. medItação

“Caminhando junto ao mar da 
Galileia, Jesus viu...” Quando Deus 
chama, abraça-nos com o seu olhar. 
Jesus caminha e vê homens na faina 
da pesca: Ele aproxima-Se e recolhe 
a vida onde ela está, no quotidiano 
das tarefas. Jesus caminha e vê. Em 
Simão vê Pedro, a rocha na qual 
fundar a sua Igreja; no pescador João 
adivinha o discípulo das mais belas 
palavras de amor; vê a adúltera e nela 
avista a mulher que ama; vê Mateus 
e, no cobrador de impostos, descor-
tina a alegria do seguimento; vê Za-
queu e nele descobre a grandeza do 
coração. O Mestre também caminha 
em mim.a
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Olha-me e, no meu Inverno, vê o grão que germina, intui uma generosidade 
que eu pensava não ter, adivinha uma melodia que ainda ninguém tocou” (E. 
Ronchi).

7. oração

Senhor, que eu te siga na escuta radical do “arrependei-vos e acreditai no evan-
gelho”. Há tempestades no mar, vento impetuoso que pretende levar a minha 
barca ao fundo, cortes nas minhas redes já bem gastas… Tu e só Tu imperas o 
vento e a tempestade. E de mãos dadas a Simão e seu irmão André, a Tiago e a 
João, possa seguir-Te até ao limite das minhas forças, fiel à missão. Que eu pos-
sa descobrir em cada dia que sou depositário de um outro bem que humaniza, 
que ajuda a levar uma vida nova. Convida-me a exercitar o olhar do coração 
porque o amor autêntico é sempre contemplativo. Ámen. 

8. ContempLação

Não investiu contra nós como um vento impetuoso,
não incendiou sarças,

não nos forçou a desviar o olhar,
tremendo de revolta.

Era uma brisa dulcíssima,
Carícia nos cabelos e mariposa de luz.

E nós reconhecemo-la pela paz
que nos envolveu, profunda,
como cordeiros ao meio-dia,

quando nada mais conta
a não ser o sentimento solar de existir.

Não foi a mente, com efeito,
mas o nosso próprio corpo

que em primeiro lugar a acolheu
em longos goles de vida:

felicidade respirável.

Margherita guidacci
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