
A BOA NOVA ANUNCIADA POR JESUS SEGUNDO MC 1:16-45). 
(Texto de Carlos Mesters) 
 

O Evangelho de Marcos é uma cartilha que ensina como anunciar a Boa 
Nova do Reino. Aqui não é o lugar para explicar esta afirmação. O que nos 
interessa é olhar de perto o trecho Mc 1:16-45, onde, dentro do esquema geral 
do evangelho, se ensina qual o objetivo que a Boa Nova do Reino quer realizar 
na vida do povo. Ou seja, qual o objetivo que devemos ter presente na 
Evangelização. 

 
    A Boa Nova tem como origem e conteúdo básico: "Jesus Cristo é Filho de 

Deus" (Mc 1:1). O anúncio desta Boa Nova não cai de pára-quedas dentro da 
vida do povo, mas vem como resposta às suas esperanças (Mc 1:2-3), através 
de pessoas bem concretas (Mc 1:4-8); tem o seu momento de inauguração (Mc 
1:9-11), de provação (Mc 1:12-13) e de proclamação (Mc 1:14-15). Em seguida, 
escolhendo bem os fatos, Marcos descreve qual o objetivo que o anúncio da 
Boa Nova quer alcançar na vida do povo. Os sete pontos que seguem agora 
podem servir como critério de avaliação para examinar de perto a qualidade da 
Evangelização que estamos realizando hoje: 

 
    A) Mc 1:16-20: Vocação dos primeiros discípulos. A Boa Nova tem 

como primeiro objetivo congregar as pessoas em torno de Jesus e, assim, criar 
comunidade 

 
    B) Mc 1:21-22: Admiração do povo diante do ensinamento de Jesus. 

A Boa Nova faz surgir no povo a consciência crítica diante dos escribas, seus 
líderes religiosos. 

 
    C) Mc 1:23-28: Expulsão de um demônio. A Boa Nova combate e 

expulsa o poder do mal que estraga a vida humana e aliena as pessoas em si 
mesmas, tornando-as gananciosas, egoístas e individualistas. 

 
    D) Mc 1:29-34: Cura da sogra de Pedro e de muitos outros doentes. A 

Boa Nova atende e cuida da vida doente e procura restaurá-la para o serviço. 
 
    E) Mc 1:35: Jesus ora num lugar deserto. A Boa Nova deve 

permanecer unida à sua raiz que é o Pai, através da Oração. 
 
    F) Mc 1:36-39: Anúncio da Boa Nova pelas aldeias da Galiléia. A Boa 

Nova exige que o missionário mantenha a consciência da missão e não se 
feche nos resultados já obtidos. 

 
    G) Mc 1:40-45: Um leproso é curado e enviado aos sacerdotes. A Boa 

Nova acolhe os marginalizados e procura reintegrá-los à convivência da 
comunidade. 

 
    Estes sete pontos marcaram o anúncio da Boa Nova realizado por Jesus 

e pelos primeiros cristãos. Devem, portanto, caracterizar a Igreja de Jesus. 
 


