22º Domingo do Tempo Comum

1ª Leitura - Dt 4,1-2.6-8
Salmo - Sl 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R. 1a)
2ª Leitura - Tg 1,17-18.21b-22.27
Evangelho - Mc 7,1-8.14-15.21-23

"O seu coração está longe de Mim".

"Naquele tempo: 1 Os fariseus e alguns mestres da Lei vieram de Jerusalém e se reuniram em
2 Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão
torno de Jesus.
3 Com
com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado.
efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a
tradição recebida dos antigos.
4

Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que
receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre.
5

Os fariseus e os mestres da Lei perguntaram então a Jesus: 'Por que os teus discípulos não
seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?'
6
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Jesus respondeu: 'Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: 'Este
povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
7

De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos
humanos'.
8

Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens'.
14

Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: 'Escutai todos e compreendei:
15

o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu
interior.
21

Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos,
assassínios,
22

adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta
de juízo.
23

Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem".

Comentário por São Maximiliano Maria Kolbe, franciscano, mártir.

A vida interior é primordial. A vida ativa é uma consequência da vida interior, e só tem valor
se dela depender. Queremos fazer tudo o melhor possível, com perfeição. Mas, se o que
fazemos não estiver ligado à vida interior, de nada serve. O valor da nossa vida e da nossa
atividade releva por completo da vida interior, da vida de amor a Deus e à Virgem Maria, a
Imaculada; não de teorias e doçuras, mas da prática de um amor que consiste na união da
nossa vontade com a vontade da Imaculada. Antes de tudo e sobretudo,
devemos aprofundar esta vida interior.
Tratando-se de uma vida espiritual, é necessário acionar os meios sobrenaturais. A oração, a
oração e
apenas a oração
é necessária para manter e fazer desabrochar a vida interior; o
recolhimento interior
é imprescindível. Não nos preocupemos com coisas desnecessárias, antes procuremos, em
paz e com suavidade, manter o
recolhimento de espírito
e estar preparados para receber a graça de Deus.
É isso que o silêncio nos ajuda a conseguir.
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