
Pensamento do dia – 26 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se a vossa justiça não superar a dos escribas 
e fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; 
quem matar será submetido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que se irar 
contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será 
submetido ao Sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à geena de fogo. Portanto, se
fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma 
coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão 
e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vais com 
ele a caminho, não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão.
Em verdade te digo: Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo».” (Mt 5, 20-26)

É um dos textos que já ouvimos tantas vezes. Mas sempre que o escuto de novo, fico sem 
palavras e a “carapuça” serve-me. É que o segredo da fé, do perdão, da reconciliação é este 
mesmo: dar-se sempre mais, dispor-se à plenitude. É um caminho feito dia a dia, tantas vezes 
com avanços e recuos. E há regras, sim. Há o que podemos fazer e o que não podemos.  Mas 
as regras não podem ser letra morta; tornam-se libertadoras quando, em vez de nos 
amarrarem, nos desafiarem a crescer. Isto manifesta-se em atitudes concretas: “vai primeiro 
reconciliar-te com o teu irmão”. Só seremos verdadeiramente livres se vivermos reconciliados: 
com Deus, com os outros, connosco próprios.

O amor tem regras, mas se ficar confinado às regras é muito poucochinho!

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Eu confio no Senhor!” (Sl 129)

Para ler:

Ezequiel 18, 21-28; Salmo 129 (130); Mateus 5, 20-26.


