
  

                                    A PEDRA 

 
No meio do caminho tinha uma pedra  
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra. 

         Carlos Drummond de Andrade 
 

1-     O HOMEM QUE SE FERIA COM PEDRAS 

 
Chegaram à outra margem do mar, na região dos gerasenos.    
Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito-impuro   
   saiu de um cemitério e foi ao seu encontro.    
Esse homem morava no meio dos túmulos  
   e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes.  
Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes,  
   mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas.  
   E ninguém era capaz de dominá-lo.  
Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes,  
   gritando e ferindo-se com pedras.(Mc 5,1-5)  



  

2-                         A PEDRA DE MOINHO 
 

 
 

E se alguém escandalizar um destes pequeninos que acreditam, 
    seria melhor que ele fosse jogado no mar com 
    uma pedra-de-moinho que movem os asnos  
    amarrada no pescoço. 
   
Se a sua mão é ocasião de escândalo para você, corte-a.  
     É melhor você entrar para a vida sem uma das mãos,  
     do que ter as duas mãos e ir para o inferno...  
 
Se o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o.  
     É melhor você entrar para a vida sem um dos pés,  
     do que ter os dois pés e ser jogado no inferno.... 
 
Se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o.  
     É melhor você entrar no REINO DE DEUS com um olho só, 
     do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno,   
     onde o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga.  
 
Com efeito, todos serão salgados com o fogo.    
    O sal é bom.Mas, se o sal se tornar insosso,  
           com o que vocês lhe darão sabor? Tenham o sal em vocês,  
                         e vivam em paz com os outros." (Mc 9,42-50) 



  

3- NÃO SOBRARÁ PEDRA SOBRE PEDRA DO TEMPLO 

 

Quando Jesus saiu do Templo, um discípulo comentou:  
            "MESTRE, olha que pedras e que construções!"   
Jesus respondeu: "Você está vendo essas grandes construções?  
         Não ficará pedra sobre pedra; tudo será destruído." (Mc13,1-2) 
 

4-                   A PEDRA JÁ FOI REMOVIDA 
José de Arimatéia comprou um lençol (de linho), desceu o corpo da 
cruz, e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou-o num túmulo, que 
tinha sido cavado na rocha, e rolou uma pedra para fechar a entrada 
do túmulo.  Maria Madalena e Maria, mãe de Joset,  
      ficaram olhando onde Ele tinha sido colocado. 

 

 
 



  

Quando o SÁBADO passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago,  
     e Salomé, compraram perfumes para ungir o seu corpo.  
E bem cedo no primeiro dia após o SÁBADO, ao nascer do sol,  
      elas foram ao túmulo.  E diziam entre si:  
              "Quem vai tirar para nós a pedra da porta do túmulo?"  
Pois era muito grande. Mas, quando olharam,  
                    viram que a pedra já havia sido tirada.   
Então entraram no túmulo e viram um jovem, sentado do lado direito,  
vestido de branco. E ficaram muito assustadas.    
Mas o jovem lhes disse:  
             "Não fiquem assustadas.  
      Vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado? 
      Ele ressuscitou! Não está aqui! Vejam o lugar onde o puseram.   
      Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro  
         que Ele vai para a Galiléia na frente de vocês.  
         Lá vocês o verão, como ele mesmo disse." (Mc 15,46-16,7) 
 

5-                          A PEDRA ANGULAR 

 
E Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos doutores da Lei  
    e aos anciãos: “Por acaso, vocês não leram na Escritura:  
     'A pedra que os construtores deixaram de lado,  
     tornou-se a mais importante (pedra-angular);  
     isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos'?"  
Então  eles  procuraram prender-lo. Eles tinham entendido muito 
bem que havia contado essa parábola contra eles. Mas ficaram com 
medo da multidão e, deixando-o foram embora. (Mc 12, 8-12) 


