
Pensamento do dia – 9 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham 
vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, 
isto é, sem as lavar. – Na verdade, os fariseus e os judeus em geral só comem depois de lavar 
cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não 
comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por
tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre –. Os fariseus e os escribas 
perguntaram a Jesus: «Porque não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos, e comem 
sem lavar as mãos?». Jesus respondeu-lhes: «Bem profetizou Isaías a respeito de vós, 
hipócritas, como está escrito: ‘Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está 
longe de Mim. É vão o culto que Me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de 
preceitos humanos’. Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos prenderdes à 
tradição dos homens». Jesus acrescentou: «Sabeis muito bem desprezar o mandamento de 
Deus, para observar a vossa tradição. Porque Moisés disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’; e ainda: 
‘Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe deve morrer’. Mas vós dizeis que se alguém tiver 
bens para ajudar os seus pais necessitados, mas declarar esses bens como oferta sagrada, 
nesse caso fica dispensado de ajudar o pai ou a mãe. Deste modo anulais a palavra de Deus 
com a tradição que transmitis. E fazeis muitas coisas deste género».” (Mc 7, 1-13)

Nos tempos que correm, e numa primeira leitura, este Evangelho é absolutamente contra 
corrente e politicamente incorreto: Não lavar as mos antes de comer?  Mas é claro que não 
está em causa a higiene, pelo menos a higiene física, material. Nós esquecemos muito 
facilmente o que poderíamos chamar de higiene espiritual, própria dos filhos de Deus: 
cumprimos regras ou procuramos despertar o verdadeiro significado de cada coisa? Fazemos 
porque sempre foi assim, ou fazemos porque isso nos leva a amar mais? Vejam como termina 
a passagem de hoje: a forma de contornar as heranças e os impostos é de bradar aos céus!

Pois, é isso mesmo: é preciso dar sentido às coisas. E o sentido único da vida cristão é o amor, 
o perdão, a partilha, a honestidade… Dito por S. Paulo, numa forma mais explícita: “O fruto do 
Espírito é amor, paz, alegria, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. É
sempre bom recordar e pôr em prática. 

E arranjamos tempo ainda para olhar à primeira leitura de hoje, que nos relata a Criação: 
vejam como Deus sempre viu como tudo era bom! Entendem agora a “higiene espiritual” de 
que falei acima?

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O que somos, Senhor,
para que Te lembres de nós e Te preocupes connosco?” (Sl 8, 4-9)

Para ler:

Génesis 1, 20 – 2, 4; Salmo 8; Marcos 7, 1-13.


