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“O caminho para ser grande” 

XXIX Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Leitura do evangelho (Mc 10,35-45) 

Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: 'Mestre, queremos que 
faças por nós o que vamos pedir'. Ele perguntou: 'O que quereis que eu vos faça?' Eles 
responderam: 'Deixa-nos sentar um  à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres 
na tua glória!' Jesus então lhes disse: 'Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis 
beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser 
batizado?' Eles responderam: 'Podemos'. E ele lhes disse: 'Vós bebereis o cálice que eu 
devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não 
depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a 
quem foi reservado'. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com 
Tiago e João. Jesus os chamou e disse: 'Vós sabeis que os chefes das nações as 
oprimem e os grandes as tiranizam. Mas, entre vós, não deve ser assim: quem quiser ser 
grande, seja vosso servo; e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o 
Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate 
para muitos'.   

Para a meditação pessoal 

1. Face a face com Jesus. No meu diálogo com Deus tenho em consideração o que 
Ele já me falou claramente? 

2. O desejo. Qual é o meu maior desejo? Tem a ver com poder, grandeza, primazia? 

3. Reivindicações. Espero dEle algo em troca pelo que faço para Ele e para a Igreja? 

4. Discórdia e injustiça. Na vida comunitária sinto-me colocado(a) em um nível inferior, 
percebendo injustiça? 

5. Ser escravo para ser grande. Que relacionamento vivo com os outros membros da 
minha comunidade? Tenho coragem de amar como “escravo”(a)? 

6. Na minha comunidade encontro. Encontro medo ou serenidade? Julgamento ou 
acolhida? Descrédito ou abraço que sustenta? Apagamento da “chama” ou invocação 
do Espírito para quem está em dificuldade? Pretensão ou testemunho que ilumina? 
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7. Doar a vida. Para quem, hoje, estou entregando minha vida? 
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