
Pensamento do dia – 4 de março de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Havia um homem rico, que se vestia de linho fino e 
se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu 
portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico; 
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora sucedeu que o pobre morreu e foi colocado 
pelos Anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, 
estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a 
voz e disse: ‘Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro, para que molhe em água a 
ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas’. Abraão 
respondeu-lhe: ‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há 
entre nós e vós um grande abismo, de modo que, se alguém quisesse passar daqui para junto 
de vós, não poderia fazê-lo’. O rico exclamou: ‘Então peço-te, ó pai, que mandes Lázaro à 
minha casa paterna — pois tenho cinco irmãos — para que os previna, a fim de que não 
venham também para este lugar de tormento’. Disse-lhe Abraão: ‘Eles têm Moisés e os 
Profetas: que os oiçam’. Mas ele insistiu: ‘Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com 
eles, arrepender-se-ão’. Abraão respondeu-lhe: ‘Se não dão ouvidos a Moisés e aos Profetas, 
também não se deixarão convencer, se alguém ressuscitar dos mortos’».” (Lc 16, 19-31)

Lázaro é uma multidão. São milhões de pessoas que passam fome, que passam mal em todos 
os sentidos. Ultimamente, por causa da pandemia, já nem é só lá longe: quantos estão a passar
dificuldade bem ao nosso lado. A fome de Lázaro perpetua-se nos que não têm comida para 
pôr na mesa, nos que deixaram de poder sustentar a casa, pagar contas de água e 
electricidade, nos que não têm como comprar medicamentos, nos que desesperam por um 
abraço, por um carinho… Aqui, ao nosso lado.

O homem rico também é uma multidão. Não se trata de ter uma conta bancária grande: com 
muito ou com pouco, quando vivo satisfeito com o que tenho e perco o sentimento da 
compaixão e a vontade de partilhar, tornei-me também eu um “rico”.

Deus não nos quer na pobreza material: criou todas as condições para termos em abundância. 
Mas também não nos quer na pobreza espiritual, com um coração duro e seco por dentro. 

Temos os profetas para escutar e a Boa Nova para nos iluminar.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Felizes os que põem a sua esperança em Ti, Senhor!” (Sl 1)

Para ler:

Jeremias 17, 5-10; Salmo 1; Lucas 16, 19-31.


