1º DOMINGO da QUARESMA – Ano B

Evangelho: Marcos 1,12-15

“O Espírito levou Jesus para o
deserto”

Ir. Vanda Bisato, SJBP.

A Igreja do Brasil propõe como tema da CF 2018: Fraternidade e superação
da violência.
Lema: “Vós sois todos irmãos”(Mt 23,8)
Evangelho (Mc 1,12-15)

Estamos iniciando a quaresma, tempo de conversão, em vista da
celebração do mistério pascal. Tempo de volta ao “primeiro amor”. A Igreja,
desde seus inícios, viu nos 40 dias de preparação de Jesus uma imagem da
preparação dos candidatos ao batismo, os catecúmenos. Conversão e
renovação, se preciso também arrependimento por nossas infidelidades, mas o
tom principal é a alegria pela boa-nova e por Deus que, em Cristo, renova
nossa vida.
Quando de seu batismo por João, Jesus foi investido por Deus com o
título de “Filho amado” e com seu beneplácito, que é, na realidade, a missão de
realizar no mundo aquilo que faz a alegria de Deus: a salvação de todos os
seus filhos. Assim, a missão de Jesus começa com a vitória sobre o mal, o qual
se opõe à vontade de seu Pai.

Assim preparado, Jesus inicia o anúncio do Reino de Deus e pede
conversão e fé no evangelho, o euangélion, a alegre notícia. Que ele exorte a
acreditar na novidade, a gente entende. Mas por que conversão, se se trata de
boa notícia? Exatamente por isso. Conversão significa dar nova postura à
nossa vida e nosso coração, “deixar para lá” a imagem de um Deus ameaçador
para voltar-nos a ele e a seu reinado com um coração alegre e confiante.
Galileia (vv.14-15) “O tempo já se cumpriu e o Reino de Deus está
próximo. Convertam-se e creiam no Evangelho”. Temos uma vaga indicação de
tempo (depois que João Batista foi preso). Aos poucos o evangelho mostrará
que Jesus “o forte”, não se deixa amedrontar pelos poderosos. A Galileia é o
lugar social onde Jesus inicia sua atividade. Essa região era sinônimo de
marginalização. E é no meio desta gente que Jesus anuncia seu programa de
vida. “O tempo já se cumpriu e o Reino de Deus está próximo, Convertam-se e
creiam no Evangelho”
O programa de Jesus consta de 3 momentos:
Em primeiro lugar, ele anuncia que o “tempo já se cumpriu”, à espera da
libertação chegou. O caminho de Deus e o caminho dos marginalizados.
Em segundo lugar, Jesus anuncia que “o Reino de Deus está próximo”, Deus
tomou a decisão de reinar. O Reino é uma realidade dinâmica. Refazendo a
prática de Jesus no tempo, nas pessoas e nas comunidades.
Em terceiro lugar, Jesus diz: “conversão é sinônimo de adesão à prática de
Jesus”
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