
  

  Mc 1,29-31 



 “Saíram da sinagoga e foram logo para a casa 

de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra 

de Simão estava de cama, com febre, e logo eles 

contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, 

segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a 

febre deixou a mulher, e ela começou a servi-los. 

 À tarde, depois do pôr-do-sol, levavam a Jesus 

todos os doentes e os que estavam possuídos pelo 

demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da 

casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de 

doença e expulsou muitos demônios. Os demônios 

sabiam quem era Jesus, e por isso Jesus não deixava 

que eles falassem.  



De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se 

levantou e foi rezar num lugar deserto.  Simão e seus 

companheiros foram atrás de Jesus  e, quando o encontraram, 

disseram: «Todos estão te procurando.» Jesus respondeu: 

«Vamos para outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo 

pregar também ali, pois foi para isso que eu vim.» 



 Jesus e alguns apóstolos estavam em Cafarnaum. Era 

um sábado. Após as orações e leitura da Torá na Sinagoga, 

saíram e foram para a casa de Pedro que era bem perto da 

Sinagoga. 

 São Marcos quer nos dizer, em todo seu Evangelho, 

quem era Jesus e vai sempre nos dizer isso com as ações de 

Jesus, com o “seu fazer”. 



É a primeira vez que Marcos usa  a palavra “casa”. Ele 

sempre vai colocar Jesus “sentindo-se bem nas casas”. 

Porém, na sinagoga, onde ele sempre vai, não é um lugar 

em que Jesus se sente tão bem.  

Ali,  vão acontecer muitos conflitos com Ele e os doutores 

da lei, escribas e  

fariseus. 

Jesus, muitas 

vezes, falava 

duro e 

apontava os  

exageros da  

Lei judaica.  

E isso  

incomodava 

esses doutores.  



As residências da época  

de Jesus eram simples,  

pois, Nazaré era uma  

cidade pobre. 

Jesus frequentava muito  

a casa dos amigos,  

daqueles que o  

convidavam. Ele se  

demorava nas conversas  

e deveria comer enquanto  

tagarelavam. 

 

 

Como é gostoso ser recebido bem em uma casa. Assim 

nós devemos receber aqueles que chegam, pois sairão 

mais felizes por terem estado em nossa casa. 



A sogra de Simão Pedro 

está de cama e com 

febre. O povo da Bíblia 

acreditava que febre era 

“coisa do demônio”, 

doença que imobilizava 

as pessoas, deixando-as 

sem forças. 

 

Marcos mostra Jesus 

pegando na mão da 

mulher e ajudando-a  

a se levantar. 

Jesus é aquele que faz a 

gente se levantar. 



Jesus  é aquele que ajuda as 

pessoas a caminhar com as 

próprias pernas, a agir por 

conta própria.  

 

Ele nos anima para termos 

coragem de agir, de tomar 

decisões, de enfrentar a luta. 

E mostra-nos isso com seus 

próprios atos. 

Jesus fala e age. Não fica só 

nas palavras.  Ele vai e faz.  

Jesus ajuda a pessoa a se levantar, levantar 
a cabeça e caminhar. E a condição para isso 

é somente  a  CONFIANÇA  nele. 



Neste milagre, da sogra de Pedro, há um detalhe 

importante: “...a febre a deixou e ela começou a servi-los”. 

Era próprio da mulher da época fazer os serviços de casa 

e servir os familiares e hóspedes. O gesto de Jesus a 

liberta do mal e a coloca em prontidão na vida cotidiana, 

vai servi-los. 

Jesus fala, 

age e 

liberta 



O modo de Jesus agir é simples e profundo. 

Ele ajuda a pessoa a se libertar. E notemos, 

ela é uma mulher, isto é, Jesus não 

discrimina. Valoriza os descriminados pelas 

leis judaicas. 



Jesus dormiu na casa de 

Pedro e de madrugada 

saiu para rezar. Estava 

escuro. Muitas vezes fez 

isso. Procurava o silêncio 

para entrar em oração.  

Marcos não fala sobre o 

conteúdo da prece de 

Jesus. Isso é coisa dEle  

com seu Pai. 

Essa atitude de Jesus situa-

se ao iniciar um novo dia. 

O “fazer” de Jesus devia 

começar com silêncio e 

preces. 



Mas, “todos o esperam”, dizem os 

apóstolos que foram procurá-Lo. 



Os apóstolos sugerem que Ele fique em Cafarnaum. Era 

melhor para eles, pois deveria ser muito bom ficar 

perto de Jesus e escutá-lo.  Mas, Jesus conhece sua 

missão. Sabe que deve prosseguir, e diz a eles:  

“Há muitas aldeias para visitar. Devo pregar também 

ali, pois foi para isso que eu vim.”  



1 – Como Jesus ficava nas casas que

 frequentava?  Você lembra de um outro 

 fato semelhante? 

  

2 – Por que foram à casa de Pedro? 

 

3 – Hoje como são as curas de Jesus? 

 

4 – Jesus ainda faz milagres? 

 

5 - Você faz oração logo pela manhã?  

 Quando você reza?  
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