
Pensamento do dia – 18 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «O Filho do homem tem de sofrer muito, ser 
rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas; tem de ser morto e 
ressuscitar ao terceiro dia». E, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém quiser seguir-Me, 
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua 
vida, tem de perdê-la; mas quem perder a vida por minha causa salvá-la-á. Na verdade, que 
aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou arruinar-se a si 
próprio?».” (Lc 9, 22-25)

A Quaresma é um tempo de oportunidades: “Ponho hoje diante de ti a vida e a felicidade ou a 
morte e a infelicidade”, diz-nos a primeira leitura. Podes escolher. Mas não basta ficarmos por 
aí: a tentação é grande de confundir vida e felicidade com abundância de dinheiro, festas, luxo,
saúde, sucesso… por isso o Evangelho qualifica a nossa oportunidade de escolha: “Na verdade, 
que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou arruinar-se a si 
próprio?” Deus acerta sempre no alvo: quer um coração cheio de misericórdia, uma vida 
abundante de caridade. Renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-l’O não é 
certamente espontâneo no ser humano. Mas é precisamente quando descobrimos na Cruz de 
Cristo a fonte da vida verdadeira que percebemos que tudo vale quando o valor de cada acção 
e cada acontecimento não está no benefício que nos trazem mas na capacidade de amar mais, 
de dar sempre mais, de dar tudo. Até na doença e na pobreza! “Ama, e faz o que quiseres”, 
dizia-nos Santo Agostinho.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Feliz aquele que põe a sua esperança no Senhor!” (Sl 1)

Para ler:

Deuteronómio 30, 15-20; Salmo 1; Lucas 9, 22-25.


