
Não temos o monopólio do Espírito 

Marcos escreve o seu Evangelho por volta do ano 70, quando as comunidades cristãs 

passavam por graves problemas. 

Os cristãos vinham sendo alvo de ameaça constante de perseguição por parte do Império 

Romano. Em virtude disso, muitos negavam a sua fé, traíam ou fugiam. 

Entre os anos 67 e 70, houve a rebelião dos judeus na Palestina contra a invasão romana. Os 

judeus cristãos tiveram que decidir se deveriam ou não participar desta rebelião. Surgiram 

divisões. A tensão era grande... 

É neste contexto que Marcos escreve o seu Evangelho. Ele não apresenta um conteúdo novo, 

mas um modo novo de organizá-lo, tendo em vista ajudar as comunidades cristãs a resolverem 

os próprios problemas. O que ele pretende é mostrar-lhes com clareza o modo correto de ser 

discípulo de Cristo. 

Antes da Páscoa, os Apóstolos se consideravam os únicos depositários do nome e dos poderes 

de Jesus. Era uma forma a mais de ambição do poder. 

Ao encontrarem um exorcista que expulsava demônios em nome de Jesus, proibiram-no de 

fazê-lo, “porque não era dos nossos”, diz João ao Senhor. Mas Jesus lhes inculca uma atitude 

de abertura e tolerância sem fanatismos, endossando a prática redentora dos que estão do 

lado de fora: “Não lho proibais... Pois quem não é contra nós, é a nosso favor” (Mc 9, 39-40). 

Ele mostra, assim, que os discípulos devem agir sem preconceitos. 

Isso vale também para nós. Temos de ser solidários com todos aqueles que buscam a Deus 

com sinceridade de coração, praticando lealmente o bem. Nossa atitude deve ser sempre de 

abertura e tolerância para com os bons que “estão do lado de fora”. Ninguém tem o 

monopólio do Espírito. O bem pode vir “de fora”. 

O projeto de Deus acontece em todos os homens de boa vontade, que lutam a favor da justiça 

e da paz. Todos aqueles que amam seu próximo e ajudam a construir um mundo mais humano 

___ sobretudo aqueles que, de maneira especial, se colocam ao lado dos menos favorecidos 

___ estão implicitamente a favor do Evangelho e dos seguidores de Cristo. 

Inversamente, Jesus nos adverte que o mal pode vir “de dentro”. É o caso dos escândalos na 

comunidade. Escândalo aqui significa “tropeço”, “pedra de tropeço”; escandalizar, “fazer 

tropeçar”, “fazer cair em pecado”. 

Jesus diz que é melhor morrer do que “escandalizar os pequeninos”, isto é, os fracos na fé, os 

que estão dando os primeiros passos na fé. 

Também é preciso tomar cuidado com tudo o que poderia ser “pedra de tropeço” para nós 

mesmos: “Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a.... Se o teu pé for para ti ocasião 

de queda, corta-o fora... Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o” (9, 43-47). 



“Mão, pé e olho”, no pensamento judaico, simbolizam os impulsos do homem. Cortar a mão 

aqui significa cortar as más ações; cortar o pé, eliminar os maus procedimentos; arrancar o 

olho, arrancar os maus desejos. 

Este Evangelho, escrito em torno do ano 70, ainda hoje nos aponta o caminho seguro para 

sermos discípulos de Cristo , que é o mesmo ontem, hoje e sempre. 

 


