
Pensamento do dia – 19 de fevereiro de 2021

“Eis o que diz o Senhor Deus: «Clama em altos brados sem cessar, ergue a tua voz como 
trombeta. Faz ver ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacob os seus pecados. Todos os dias 
Me procuram e desejam conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a 
justiça, sem nunca ter abandonado a lei do seu Deus. Pedem-Me sentenças justas, querem que
Deus esteja perto de si e exclamam: ‘De que nos serve jejuar, se não Vos importais com isso? 
De que nos serve fazer penitência, se não prestais atenção?’ Porque nos dias de jejum correis 
para os vossos negócios e oprimis todos os vossos servos. Jejuais, sim, mas no meio de 
contendas e discussões e dando punhadas sem piedade. Não são jejuns como os que fazeis 
agora que farão ouvir no alto a vossa voz. Será este o jejum que Me agrada no dia em que o 
homem se mortifica? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre saco e cinza: é a isto que
chamais jejum e dia agradável ao Senhor? O jejum que Me agrada não será antes este: quebrar
as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos
os jugos? Não será repartir o teu pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar
roupa aos que não têm que vestir e não voltar as costas ao teu semelhante? Então a tua luz 
despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e 
seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá; se O invocares, dir-
te-á: ‘Estou aqui’».” (Is 58, 1-9)

O jejum é uma prática antiga e universal, própria de muitas religiões e até de várias correntes 
filosóficas. É que o jejum converte, abre-nos o coração e a mente para o essencial. Esse é o 
objetivo: permanecer com o essencial. A Igreja só nos convoca ao jejum na quarta feira de 
cinzas e na sexta feira santa. Nas outras sextas feiras da quaresma pede-nos abstinência, e esta
vem acompanhada por um sinal exterior: não comer carne. Acontece que somos mesmo 
limitados, gulosos e pouco dados ao sacrifício: não posso comer carne, então vou comer peixe,
camarão, ostras… Temos cada uma! O pedido para nos abstermos da carne é um sinal exterior.
É justo que todos possam cumprir isso. Mas a abstinência vai muito mais longe: abster-me de 
tudo o que me faz mal, abster-me de algo que faça falta a alguém e partilhar com essa pessoa, 
abster-me de ‘esticar a língua’, de maldizer, de me lamentar, de ofender, de fingir que os 
problemas dos outros não são comigo, de perder tempo com coisas inúteis… O jejum e a 
abstinência são dois instrumentos enormes que temos ao nosso dispor para crescermos à 
medida de Cristo.

Além disso, pensai bem: já vos aconteceu de estardes envolvidos em algo tão bom e agradável 
que até vos esqueceis de comer? Ou de comer pouco e à pressa só para não perder pitada de 
algo que vai acontecer a seguir e que vos agrada particularmente? É isso mesmo: o jejum e a 
abstinência não são uma obrigação, são um gesto de amor! É tudo com o objectivo de 
aproveitarmos melhor.

E eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Tem compaixão de mim, ó Deus, pela tua bondade!” (Sl 50)

Para ler:



Isaías 58, 1-9; Salmo 50 (51); Mateus 9, 14-15.


