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“Os últimos tempos... já e ainda não” 

XXXIII Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Leitura do evangelho (Mc 13,24-32) 

Naquele tempo:  Jesus disse a seus discípulos: 'Naqueles dias, depois da grande 
tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair 
do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas 
nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e 
reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da 
figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, 
sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai 
sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta 
geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as 
minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do 
céu, nem o Filho, mas somente o Pai. 

Para a meditação pessoal 

1. As cores dos últimos tempos. Nossa vida se colora, muito ou pouco, de vermelho e 
de preto? 

2. A luz é mais forte. Você reconhece sinais de luz na sua vida? 

3. Unidade plena. Às vezes sente-se perdido, dividido, longe de Deus e dos outros? 
Percebe dentro de si o anseio para a unidade? Experimentou, na sua vida, a unidade 
que Deus oferece também com os outros quando estamos unidos a Ele? 

4. Uma parábola ao contrário: relação vida e morte. Vivemos na nossa vida a 
experiência da relação entre a vida e a morte? Sabemos unir as duas dimensões? 

5. As palavras que permanecem. Suas palavras são de luz? Ou são palavras que 
destroem, e por isso serão destruídas? 
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