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“Chamados à unidade” 

XXVII Domingo do Tempo Comum – Ano B 

 

Leitura do evangelho (Mc 10,2-16) 
 

Naquele tempo: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à 
prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua 
mulher. Jesus perguntou: 'O que Moisés vos ordenou?' Os fariseus 
responderam: 'Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e 
despedi-la'. Jesus então disse: 'Foi por causa da dureza do vosso coração 
que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo 
da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu 
pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas 
uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe!' Em casa, 
os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo 
assunto.Jesus respondeu: 'Quem se divorciar de sua mulher e casar com 
outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de 
seu marido e casar com outro, cometerá adultério'.  

Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os 
discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: 'Deixai 
vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o Reino de Deus é dos que 
são como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o Reino de Deus 
como uma criança, não entrará nele'. Ele abraçava as crianças e as 
abençoava, impondo-lhes as mãos. 

Para a meditação pessoal 
 

1. Duas diferentes proximidades: unidade e divisão.  No seu grupo, 
comunidade, família... você procura unidade ou é causa de divisão? 
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2. Procurar respostas óbvias: Você é capaz de escutar o que Deus quer 
lhe falar ou já tem suas respostas e quer que Deus apenas as 
confirme? 

3. Voltar ao princípio: O que representa, hoje, para você, aquele pano 
preto que simbolizou a divisão do princípio? 

4. O homem chamado a agir como Deus: Você, hoje, escolhe agir como 
Deus, e ser laranja (unidade) ou ser preto (aquele que divide)? 

5. Aprender a unidade das crianças: Seu coração, neste momento da sua 
vida, está livre para amar assim como o coração de uma criança? 
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