
Pensamento do dia – 20 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, Jesus viu um publicano chamado Levi, sentado no posto de cobrança, e disse-
lhe: «Segue-Me». Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Levi ofereceu-lhe um grande 
banquete em sua casa. Havia grande número de publicanos e de outras pessoas com eles à 
mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos: «Porque comeis e bebeis
com os publicanos e os pecadores?» Então Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: «Não são os 
que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim
chamar os pecadores, para que se arrependam».” (Lc 5, 27-32)

Quem quer ser uma pessoa de bem? A resposta não é tão óbvia como pode parecer. É claro 
que todos queremos ser pessoas de bem; é um dever cristão. Mas é claro também que isso 
facilmente nos torna “melhores” do que os outros. Vede: naquele tempo, todas as pessoas 
que não estavam à mesa com Jesus e com os apóstolos eram pessoas de bem; à mesa, com 
Jesus, sentaram-se os pecadores! A questão é que o prato principal daquela refeição foi a 
conversão, o perdão, sarar feridas! Grande bofetada que acabei de levar ao ler este Evangelho:
não foi uma bofetada originada pelo ódio nem dada com violência: foi para eu acordar da 
mediocridade em que tantas vezes me escondo achando-me o maior, o melhor, o perfeito. 
Sim, a vaidade humana tem mecanismos silenciosos que nos cegam; e a vaidade cristã 
também. Esta bofetada de hoje é Boa Nova, uma verdadeira boa notícia para todos: Jesus vem 
sentar-Se à mesa connosco, comer do nosso pão e viver a nossa história para percebermos que
estamos sempre a tempo da conversão e do perdão. Saber que Jesus habita na minha história, 
que Se senta comigo à mesa, dá-me uma esperança muito grande!

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Ensina-me o teu caminho, Senhor,
para que eu ande na tua presença!” (Sl 85)

Para ler:

Isaías 58, 9-14; Salmo 85 (86); Lucas 5, 27-32.


