Contemplar el Evangelio de hoy
Día litúrgico: Miércoles I del tiempo ordinario
Texto del Evangelio (Mc 1,29-39): En aquel tiempo, Jesús, saliendo de la sinagoga se
fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en
cama con fiebre; y le hablan de ella. Se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La
fiebre la dejó y ella se puso a servirles.
Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados; la
ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban
mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los
demonios, pues le conocían.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar
solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca; al
encontrarle, le dicen: «Todos te buscan». El les dice: «Vayamos a otra parte, a los
pueblos vecinos, para que también allí predique; pues para eso he salido». Y recorrió
toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.
Comentario: Fray Josep Mª MASSANA i Mola OFM (Barcelona, España)

De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a
um lugar deserto. Lá, ele orava
Hoje vemos claramente como Jesus dividia a jornada. Por um lado, dedicava-se à oração e, por outro, à
missão de predicar com palavras e com obras. Contemplação e ação. Oração e trabalho. Estar com Deus e
estar com os homens.
De fato, vemos Jesus entregado em Corpo e alma sua tarefa de Messias e Salvador: cura aos doentes, como à
sogra de São Pedro e muitos outros, consola os que estão tristes, expulsa demônios, predica. Todos levamlhe seus doentes e endemoniados. Todos querem escutá-lo: «Todos te procuram» (Mc 1,37),dizem os
discípulos. Seguro que tinha uma atividade frequentemente cansativa, que quase não lhe deixava nem
respirar.

Mas, Jesus procurava também tempo de solidão para se dedicar à oração: «De madrugada, quando ainda
estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá, ele orava» (Mc 1,35). Em outras
partes dos Evangelhos vemos Jesus dedicado à oração em outras horas e, inclusive a altas horas da noite.
Sabia distribuir o tempo sábiamente, para que sua jornada tivesse um equilíbrio razoável de trabalho e
oração
Nós dizemos frecuentemente: Não tenho tempo! Estamos ocupados com o trabalho do lar, com o trabalho
profissional e, com as inumeráveis tarefas que enchem nossa agenda. Com frequência cremo-nos
dispensados da oração diária. Fazemos muitas coisas importantes, isso sim, mas corremos o risco de
esquecer a mais necessária: a oração. Devemos criar um equilíbrio para fazer umas sem desatender as
outras.
São Francisco o propõe assim: «Há que trabalhar fielmente e com dedicação, sem apagar o espírito da santa
oração e devoção, para o que hão de servir as outras coisas temporais».
Deveríamos nos organizar um pouco mais. Disciplinar-nos, “domesticando” o tempo. O que é importante há
de caber. Ainda mais o que é necessário.
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