
Pensamento do dia – 11 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se para a região de Tiro e Sidónia. Entrou numa casa e não 
queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde passar despercebido, pois logo uma mulher, 
cuja filha tinha um espírito impuro, ao ouvir falar d’Ele, veio prostrar-se a seus pés. A mulher 
era pagã, siro-fenícia de nascimento, e pediu-Lhe que expulsasse o demónio de sua filha. Mas 
Jesus respondeu-lhe: «Deixa primeiro que os filhos estejam saciados, pois não está certo tirar o
pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos». Ela, porém, disse: «Senhor, também é verdade 
que os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças». Então Jesus 
respondeu-lhe: «Dizes muito bem. Podes voltar para casa, porque o demónio já saiu da tua 
filha». Ela voltou para casa e encontrou a criança deitada na cama. O demónio tinha saído.” (Mc
7, 24-30)

Jesus vai para Tiro e Sidónia, território estrangeiro. Naquele tempo a lei judaica era muito 
estrita e não permitia que qualquer judeu se “misturasse” com outros povos. Mais uma 
barreira que Jesus rompe: entra na casa de uma família e ali permanece. Ainda mais: abeira-se 
d’Ele uma mulher estrangeira e pede-Lhe um milagre. Jesus lança-lhe o desafio da humildade, 
e é com humildade e determinação que a mulher se dirige a Ele, pedindo a cura da sua filha. 
Humildade e determinação. Sim, a característica da humildade não se confunde com 
resignação, pelo contrário, faz-nos acreditar que é possível, estender a mão, querer caminhar 
e crescer. Faz parte da fé. O “espírito impuro” é também um sinal: ninguém é impuro, nem 
sequer um não crente ou um pecador. Deus dispõe-Se sempre e só seremos verdadeiros 
cristãos se tivermos essa disponibilidade para partilhar com todos, mesmo os estrangeiros e os
que não crêem ou que têm outra fé. 

Humildade e determinação. Romper barreiras. Buscar a comunhão.

Hoje celebramos a memória de Nossa Senhora de Lurdes e a Igreja dedica este dia à oração e 
cuidados especiais pelos doentes. Neste tempo de pandemia, com tantos irmãos em 
sofrimento, saibamos aproveitar a oportunidade para estarmos mais perto dos mais fracos.

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Felizes os que esperam no Senhor!” (Sl 127)

Para ler:

Génesis 2, 18-25; Salmo 127 (128); Marcos 7, 24-30.


