
Pensamento do dia – 17 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tende cuidado em não praticar as vossas 
boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma 
recompensa do vosso Pai que está nos Céus. Assim, quando deres esmola, não toques a 
trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem 
louvados pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Quando deres 
esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em 
segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não 
sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das 
ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. 
Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e 
teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar 
sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto, para mostrarem aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a 
cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, 
que está presente em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa».” (Mt
6, 1-18)

Começamos o nosso caminho para Jerusalém, para a Páscoa. Toda a vida é uma passagem, 
uma Páscoa, uma sucessão de acontecimentos e descobertas que nos desafiam a crescer. Por 
outro lado, ainda que conheçamos bem o caminho, há sempre imprevistos, coisas novas que 
não tínhamos visto antes, momentos mais difíceis, outros mais distraídos, talvez alguns 
momentos deslumbrantes. Uma passagem. Não se trata de um passeio turístico ou de uma 
competição. Cada momento tem um significado, uma mensagem, um sinal de esperança.

A quaresma, estes quarenta dias de preparação para a Páscoa, propõe-nos um percurso de 
conversão e de crescimento espiritual e humano. Cada dia é um percurso novo, uma etapa a 
conquistar. Aos quarenta dias juntam-se os domingos, que não entram na contagem. O 
domingo é sempre dia do Senhor, da Ressurreição, da vida plena. Cada domingo da Quaresma 
é um oásis de abundância da Palavra de Deus, da graça baptismal, do banquete da Eucaristia. 
Começamos nesta quarta feira com a imposição das cinzas, um acto simbólico de memória da 
grandeza de Deus que nos renova e dá sentido à nossa pequenez e finitude. O Evangelho 
propõe-nos as três atitudes fundamentais para este caminho: o compromisso com os outros 
(esmola), o compromisso com Deus (oração) e o compromisso connosco próprios (jejum). A 
esmola cristã não é dar o que sobra; outrossim, significa dar-se a si mesmo. A oração é muito 
mais do que dizer palavras; trata-se de escutar muito, perceber que somos habitados por 
Deus. O jejum não se resume a não comer; convida-nos a permanecer no essencial e, se for 
preciso, abdicar até do essencial para nos recordarmos que o verdadeiro essencial é Deus.

A Igreja propõe-nos dois dias de jejum nesta peregrinação para Jerusalém: hoje, quarta feira 
de cinzas, primeiro dia, porque não se começa uma caminhada de barriga cheia, e na Sexta 
feira Santa, porque estamos junto à Cruz e nada mais deve preencher a nossa vida senão este 
mistério grande do Amor de Deus por nós. Amor de Deus! Sim, toda a vida de fé é uma história
de Amor. A quaresma é uma história de amor.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos



Para rezar:

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e faz nascer dentro de mim um espírito firme!” (Sl 50)

Para ler:

Joel 2, 12-18; Salmo 50 (51); 2Coríntios 5, 20 – 6, 2 Mateus 6, 1-18.


