
Pensamento do dia – 10 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, Jesus chamou de novo para junto de Si a multidão e disse-lhes: «Escutai-Me 
e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar 
impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, oiça». 
Quando Jesus, ao deixar a multidão, entrou em casa, os discípulos perguntaram-Lhe o sentido 
da parábola. Ele respondeu-lhes: «Vós também não entendestes? Não compreendeis que tudo
o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no coração, mas 
no ventre, e depois vai parar à fossa?». Assim, Jesus declarava puros todos os alimentos. E 
continuou: «O que sai do homem é que o torna impuro; porque do interior dos homens é que 
saem as más intenções: imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças, 
fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do 
interior do homem e são eles que o tornam impuro».” (Mc 7, 14-23)

São muitas as pessoas que argumentam comigo dizendo que não precisam de ir à missa para 
serem cristãs; mais ainda, muitos fazem questão de dizer que os que vão à missa são piores do 
que os outros. Digo-lhes sempre que têm razão. E estou convencido disso: têm razão. A 
começar por mim, quanto estou ainda distante da santidade! Logo a seguir também faço 
questão de lhes dizer o quanto é importante eu e outros irmos à missa: seríamos 
provavelmente piores se não o fizéssemos. E também estou convencido disso! É que quando 
deixamos de participar, de celebrar a fé, de escutar a palavra, de fazer caminho com todos os 
crentes, vamos acabar por reduzir a fé a um conjunto de conceitos até muito bonitos mas 
desenraizados, feitos à medida da nossa pequenez. Aqueles fariseus cumpriam rituais, 
olhavam para os outros de cima para baixo, achavam-se donos da razão. Tinham toda a razão. 
Jesus convida-os a passar da razão à fé, da certeza oca da perfeição à fraqueza e 
vulnerabilidade de se deixar amar e abraçar por Deus, de pedir perdão e de se converterem. 
Participar na missa, rezar, fazer caridade… como podemos ter saúde se não nos alimentarmos?
E como poderemos alguma vez dar aquilo que não temos? É que o alimento do Espírito não 
engorda mas alarga o espírito, a esperança e a liberdade. Por isso vou à missa; por isso me 
confesso; por isso celebro cada sacramento com paixão e entrega. Continuarei a comer tudo o 
que me agrada, a rezar para que todos tenham abundância à mesa e a partilhar sempre que 
puder. Mas sei que o que me importa mesmo é o alimento que me alegra o coração e me 
confirma na liberdade e na esperança.

A chamada “vida espiritual”, ou vida interior”, não é de maneira nenhuma uma coisa periférica
e dispensável. Pelo contrário, não pode haver liberdade se a liberdade não estiver enraizada 
em nós. E nós somos filhos de Deus para vivermos em liberdade!

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Tu mandas o teu Espírito, Senhor, e renovas a face da terra!” (Sl 103, 30)

Para ler:

Génesis 2, 4-17; Salmo 103 (104); Marcos 7, 14-23.


