
Levanta-te... e anda! 

“... para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados...” 

(Mc 2, l0) 

Jesus está ensinando dentro de uma casa. O local está cheio. Entre os presentes estão 

também os doutores da Lei. 

Entra em cena um paralítico carregado por quatro homens. A multidão é tão grande 

que se torna necessário introduzi-lo por uma abertura feita no teto. 

Jesus vê a fé daqueles homens e diz ao enfermo: “Filho, os teus pecados estão 

perdoados” (Mc 2, 5). 

Jesus não cura de imediato o corpo, mas se preocupa de antemão em curar o 

espírito.Ele quer, assim, arrancar o mal pela raiz, combater a causa para combater o 

efeito. 

Ele é o Filho de Deus. Veio reconduzir a humanidade ao projeto inicial do Pai de vida e 

liberdade para todos. 

O sistema religioso instalado no Templo de Jerusalém havia pervertido esse projeto. 

Havia transformado a religião ___ ligação com o Deus da vida ___ num sistema de 

morte. Os mestres da Lei haviam deturpado completamente a Lei, que não produzia 

mais vida para o povo, e sim a morte. 

O paralítico é símbolo do povo sem vida, do povo que havia sido paralisado pelo 

ensinamento da Lei. 

A palavra de Jesus gera vida, é eficaz e plenamente libertadora. À sua ordem 

___“Levanta-te, toma a tua cama e anda”___ o homem imediatamente se levantou e 

pôs-se a andar, carregando a cama. 

Jesus não o levanta, mas capacita-o para que ele mesmo se levante e caminhe. 

O homem, que antes estava subjugado e privado da iniciativa própria, agora pode 

dispor de si mesmo, com plena liberdade de ação. Jesus o curara por dentro e por fora. 

Este foi apenas um dos sinais realizados por Jesus, em sua missão de libertar 

integralmente o homem, de restituir-lhe a liberdade para decidir sobre o seu próprio 

caminho. 

A criação do Pai tem de ser refeita. E Jesus trabalha continuamente através dos sinais 

que realiza: “Meu Pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho” (Jo 5, l7). 



Agora Cristo não está fisicamente presente entre os homens, mas continua vivo e 

atuante em seu Povo. Cabe à Igreja torná-lo visível ao mundo através do Evangelho e 

do testemunho. 

Todo cristão tem um compromisso com a libertação integral do homem: tanto a 

interior como a exterior. 

A ação profética não consiste apenas em denunciar a injustiça e anunciar a justiça, mas 

também em realizar gestos concretos de libertação. Como Jesus, temos que dar uma 

resposta transformadora às situações, fazer o povo paralisado levantar e andar 

 

 


