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“A perspectiva do dom” 

XXVIII Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Leitura do evangelho (Mc 10,17-30) 

Naquele tempo: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante 
dele, e perguntou: 'Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?' Jesus disse: 
'Por que me chamas de bom?' Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os 
mandamentos: não matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não levantarás falso 
testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua mãe!' Ele respondeu: 'Mestre, 
tudo isso tenho observado desde a minha juventude'. Jesus olhou para ele com amor, e 
disse: 'Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um 
tesouro no céu. Depois vem e segue-me!' Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi 
embora cheio de tristeza, porque era muito rico.  

Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: 'Como é difícil para os ricos entrar no 
Reino de Deus!' Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: 
'Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo 
buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!' Eles ficaram muito 
espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: 'Então, quem pode ser 
salvo?' Jesus olhou para eles e disse: 'Para os homens isso é impossível, mas não para 
Deus. Para Deus tudo é possível'.  

Pedro então começou a dizer-lhe: 'Eis que nós deixamos tudo e te seguimos'. Respondeu 
Jesus: 'Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa,  irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, 
campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta 
vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições - e, no mundo futuro, 
a vida eterna.  

Para a meditação pessoal 

1. Meu tipo de relacionamento. A criança no colo de Jesus, sentado nos seus joelhos, 
e homem rico, de joelho diante de Jesus: quem dos dois reflete a nossa atitude? 

2. Fazer para ter: ótica do mérito. Tenho a atitude de oferecer a Deus algumas coisas 
esperando dEle algo em troca? 
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3. Sair do preconceito em relação a bondade de Deus. Como meço a bondade de 
Deus na minha vida? Quais critérios uso? 

4. Passar da “troca” ao “dom”. Há algo, hoje, a qual me sinto agarrado e que não me 
permite entregar totalmente a minha vida a Deus? 

5. Chamados para um relacionamento completo e multiplicado. Para mim são mais 
importantes as coisas ou as pessoas? Percebo que, com Deus, minhas relações 
crescem? 

6. Perseguições hoje. Vivo eu, também, alguma perseguição por ser cristão(a) 
católico(a)? 

7. Confiar e se entregar ao Deus do impossível. Tenho fé que Deus pode me libertar 
de tudo o que em mim ocupa espaço? 
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