
Pensamento do dia – 12 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o 
mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-Lhe então um surdo que 
mal podia falar e suplicaram-Lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-Se com 
ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, 
erguendo os olhos ao Céu, suspirou e disse-lhe: «Effathá», que quer dizer «Abre-te». 
Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a
falar correctamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém. Mas, quanto 
mais lho recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, 
diziam: «Tudo o que faz é admirável: faz que os surdos oiçam e que os mudos falem».” (Mc 7, 31-
37)

A palavra chave de hoje é essa mesmo: Abre-te! Deixa Deus entrar. Além da cura da surdez e 
da dificuldade em falar, facto físico, verificável, está aqui uma mensagem clara de esperança. 
Na tradição judaica e bíblica, a surdez, tal como a cegueira, significam resistência a Deus, à fé, 
à conversão. Por isso, ainda hoje, no Baptismo, faz parte do ritual o pedido: 
“O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, vos dê a graça de, em breve, 
poderdes ouvir a sua palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai.” Vale a pena 
recordar! Deus já nos abriu os ouvidos e soltou a língua. Já Se fez luz, para que sejamos luz.

A primeira leitura traz-nos uma das páginas mais belas no que respeita à nossa condição 
humana e à astúcia da maldade. Por favor, meditem. É preciso ir à fonte, à origem. Se nos 
guiarmos só pela razão, sem o cuidado de recorrer à nossa Fonte, corremos o risco de 
descobrir que “estamos nus” e de permanecer na fraqueza e na maldade.
No nosso Baptismo também nos deram um a vela acesa. O caminho está iluminado. É só 
querer.
Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Senhor, só Tu és o meu refúgio!” (Sl 31)

Para ler:

Génesis 3, 1-8; Salmo 31 (32); Marcos 7, 31-37.


