
Pensamento do dia – 7 de março de 2021

“Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os 
vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um 
chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois; deitou por terra 
o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que vendiam pombas: «Tirai 
tudo isto daqui; não façais da casa de meu Pai casa de comércio». Os discípulos recordaram-se 
do que estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». Então os judeus tomaram a palavra e 
perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?». Jesus respondeu-
lhes: «Destruí este templo e em três dias o levantarei». Disseram os judeus: «Foram precisos 
quarenta e seis anos para se construir este templo, e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, 
porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos, os 
discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. 
Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres 
que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos 
e não precisava de que Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no 
homem.” (Jo 2, 13-25)

Procurar vantagens é algo inerente ao ser humano, espontâneo em cada um de nós. 
Queremos ganhar. O gesto de Jesus, que o Evangelho nos narra hoje, tem uma característica 
profética muito grande: era uma tradição e exigência do trabalho dos Profetas denunciar e 
alterar todos os comportamentos que pudessem afastar as pessoas da essência da fé. E a 
essência da fé é a comunhão total com Deus. O Templo é lugar de culto, não é lugar de 
comércio. Precisamos de uma fé iluminada, esclarecida, capaz de confiar, aberta à novidade e 
à fidelidade de Deus, baluarte seguro nos momentos de dúvida e de dor, certeza de salvação. 

Às vezes confundimos as coisas. Frequentemente usamos a fé como plataforma de negócio: 
“Senhor, eu porto-me bem, por isso concede-me isto, aquilo, aqueloutro…”; “Senhor, prometo
tal coisa se me concederes tal graça”… Moedas de troca! Isso é ficar no átrio do Templo a 
negociar. Em vez disso a Boa Nova de hoje leva-nos para dentro do Templo, para o Culto, para 
a centralidade de Deus. Começa logo na primeira leitura com Deus a pedir-nos fidelidade à sua
Palavra, colocando nas nossas mãos os 10 mandamentos da liberdade. À medida que nos 
deixamos amarrar mais pelo abraço de Deus, seremos capazes de chegar mais longe e mais 
alegres.

A fé cristã tem as suas raízes na Cruz. Não é um produto comercial. É dom de Deus, gratuito, 
enorme, capaz de nos levar à vida eterna. Mas as raízes estão na Cruz. Somos convidados, 
hoje, a libertarmo-nos de todas as coisas que ainda nos impedem de viver plenamente o dom 
da fé.

Eu quero aproveitar!

Em tempo de Quaresma somos anualmente convidados à Renúncia Quaresmal: pequenos 
gestos diários de renúncia que nos ajudarão a partilhar com os mais pobres. A Renúncia 
Quaresmal deste ano será na sua totalidade para a Cáritas. A Cáritas tem sido sinal de 
esperança para muitas famílias neste tempo difícil de Pandemia. Poderá fazer mais e melhor 
quanto maior for a nossa generosidade. Peço a todos que façam a sua renúncia quaresmal 
através de gestos concretos de renúncia de algo. Não se pretende uma esmola. A esmola é 
gesto cristão de cada dia. Pretende-se mesmo que seja abdicar de algo que é importante ou 
até essencial para nós e partilhar com outros o que isso nos custaria. A pobreza e a fome doem
muito, hoje mais que nunca. O grito de desespero dos mais pobres também tem que doer em 



nós. Sejamos generosos.
As renúncias quaresmais podem ser entregues na Igreja quando recomeçarmos as celebrações
comunitárias para serem reencaminhadas para a Cáritas. Será um sinal que a nossa paróquia 
esteve e estará sempre em comunhão com os mais fracos.

Eu digo sim!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Senhor, Tu tens palavras de vida eterna!” (Sl 18)

Para ler:

Êxodo 20, 1-17; Salmo 18 (19); 1Coríntios 1, 22-25; João 2, 13-25.

N.B. No altar que fizemos em casa, hoje é dia de acrescentarmos a cruz. Já temos a Bíblia, o 
catecismo, a vela e a cruz: pequenos sinais que nos ajudam a caminhar com ânimo para a 
Páscoa.

Nestes dias, acompanhemos o Papa nesta sua viagem de retorno às origens. Na terra de 
Abraão o nosso Papa reza pela paz e pela vida. Rezemos juntos com ele.


