
MARCOS, O EVANGELHO 2
JANELA OU ESPELHO

Já vimos que não podemos confundir os Evangelhos como estão na Bíblia com a 
primeira  etapa,  o que aconteceu em torno da pessoa de Jesus.  Não podemos achar  que os 
Evangelhos reproduzem tal e qual tudo o que Jesus fez e falou. Até chegar aos Evangelhos 
atuais, a vida de Jesus passou por três peneiras. A primeira foi a pregação dos Apóstolos, a 
segunda foram os primeiros escritos e a terceira foram os Evangelhos atuais.

Assim é que, antes de serem janela para a gente olhar o que Jesus fez e ensinou no ano 
30, os Evangelhos são espelhos da vida das comunidades apostólicas (anos 67 a 90).

As Comunidades Apostólicas
As comunidades apostólicas que escreveram a vida de Jesus pensavam mais em trazer 

uma  luz  para  seus  problemas,  preocupações  e  esperanças,  do  que  simplesmente  contar 
fielmente tudo o que aconteceu. O que tinham ouvido e lido do que Jesus fez e ensinou podia 
ser um espelho para o que estava acontecendo hoje.

Quando, por exemplo, o Evangelho de Marcos diz que Jesus vai tentando explicar que 
ia para Jerusalém para ser arrasado, humilhado, crucificado, os 12 Apóstolos ficam discutindo 
e criando caso uns com os outros, por causa dos cargos mais importantes no futuro governo de 
Jesus. Será que eles entendiam tão mal assim?

Não é janela, é espelho! Certamente os dirigentes atuais da comunidade que nos deu 
este Evangelho já estavam com a cabeça cheia da idéia de poder. O Evangelista, como se diz, 
"está batendo na cangalha para o burro entender"... E Jesus termina: "Entre os governantes da 
terra é que é assim, entre vocês há de ser diferente". O evangelista fala do ano 30 para servir de 
espelho para o ano 67.

As Comunidades de hoje
E agora, no ano 2012? Será que os Evangelhos podem servir de espelho para nossas 

comunidades  cristãs  de hoje,  desde cima até  na base?  É o que pretendemos despertar  nos 
nossos  leitores,  comentando  o  Evangelho  segundo  Marcos.  Assim,  nossos  escritos  serão 
divididos  em três  partes:  Janela,  o texto do Evangelho;  Comunidades Apostólicas,  como 
aquele texto foi espelho para a comunidade que nos deu o Evangelho e As comunidades hoje, 
como pode ser espelho para nós hoje.
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