
Pensamento do dia – 14 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe: «Se 
quiseres, podes curar-me». Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: «Quero: 
fica limpo». No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, 
despediu-o com esta ordem: «Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e 
oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho». Ele, porém, 
logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera, e assim, Jesus já não podia
entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com 
Ele de toda a parte.” (Mc 1, 40-45)

Os cristãos cultivaram desde cedo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, um coração cheio 
de compaixão e misericórdia. De facto, se não entramos neste Coração cheio de compaixão e 
Misericórdia, dificilmente podemos conhecer Deus verdadeiramente. Esta passagem do 
Evangelho de hoje abre-nos a porta para a compaixão, faz-nos entrar no Coração de Deus.
É sempre bom lembrar que os leprosos eram totalmente excluídos. Tinham inclusivamente 
que andar sempre com um sino ou algum apetrecho sonoro que usavam sempre que 
percebiam que alguém estava perto para que a pessoa se mantivesse afastada. Não bastava a 
doença, já por si causadora de exclusão, ainda se lhes impunha que fossem eles mesmos os 
próprios carrascos que garantiam essa exclusão. Que fez Jesus? Aproximou-Se sempre, tocou, 
rompeu com todas as leis que obrigavam à exclusão, trouxe estes homens e mulheres, antes 
completamente desprezados, para o lugar de onde nunca ninguém houvera de excluí-los: a 
sociedade, a comunidade, a família. É a forma mais expressiva da compaixão e da misericórdia:
escutar o apelo, dispor-se, incluir, abraçar, sarar.

Leiam a primeira leitura. Leiam de novo o Evangelho! Vejam a diferença entre os dois e a 
semelhança com o nosso tempo.

Eu quero fazer parte disto!

P. Mário Campos

Para rezar:

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

Para ler:

Levítico 13, 1-46; Salmo 31 (32); 1Coríntios 10, 31 – 11, 1; Marcos 1, 40-45.


