6º Domingo do Tempo Comum – Ano B

Evangelho: Marcos 1,40-45

“De toda parte vinham
procurá-lo”
Ir. Vanda Bisato, SJBP.

Jesus e os Marginalizados

Pouco a pouco o evangelho de Marcos vai mostrando quem é Jesus.
Acolhendo e curando o leproso, Jesus revela um novo rosto de Deus.
Um leproso chega perto de Jesus. Era um excluído. Devia viver
afastado. Quem tocasse nele ficava impuro também! Mas aquele leproso teve
muita coragem. Transgrediu as normas da religião para poder chegar perto de
Jesus. Ele diz: “Se queres, podes curar-me!” Ou seja: “Não precisa tocar-me!
Basta o senhor querer para eu ficar curado!” A frase revela duas doenças:
1) a doença da lepra que o tornava impuro;
2) a doença da solidão a que era condenado pela sociedade e pela
religião.
Revela também a grande fé do homem no poder de Jesus.
Profundamente compadecido, Jesus cura as duas doenças. Primeiro, para
curar a solidão, toca no leproso. É como se dissesse: “Para mim, você não é
um excluído. Eu o acolho como irmão!” Em seguida, cura a lepra dizendo:
“Quero! Seja curado!” O leproso, para poder entrar em contato com Jesus,
tinha transgredido as normas da lei. Da mesma forma, Jesus, para poder
ajudar aquele excluído e, assim, revelar um rosto novo de Deus, transgride as
normas da sua religião e toca no leproso.

Naquele tempo, quem tocava num leproso tornava-se um impuro perante as
autoridades religiosas e perante a lei da época.

O leproso anuncia o bem que Jesus fez e ele e Jesus se tornam excluídos
Jesus tinha proibido o leproso de falar sobre a cura. Mas não adiantou.
O leproso, assim que partiu, começou a divulgar a notícia, de modo que Jesus
já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares
desertos. Por quê? É que Jesus tinha tocado no leproso. Por isso, na
opinião da religião daquele tempo, agora ele mesmo era um impuro e devia
viver afastado de todos. Já não podia entrar nas cidades. Mas Marcos mostra
que o povo pouco se importava com estas normas oficiais, pois de toda a parte
vinham a ele! Subversão total!

Conclusão:
O duplo recado que Marcos dá às comunidades do seu tempo e a todos
nós é este:
Anunciar a Boa Nova é dar testemunho da experiência concreta que se
tem de Jesus. O leproso, o que ele anuncia? Ele conta aos outros o bem que
Jesus lhe fez. Só isso! Tudo isso! E é este testemunho que leva os outros a
aceitar a Boa Nova de Deus que Jesus nos trouxe.
Para levar a Boa Nova de Deus ao povo, não se deve ter medo de
transgredir normas religiosas que são contrárias ao projeto de Deus e que
dificultam a comunicação, o diálogo e a vivência do amor. Mesmo que isso
traga dificuldades para a gente, como trouxe para Jesus.
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