
Pensamento do dia – 9 de março de 2021

“Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu irmão me ofender, 
quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes?» Jesus respondeu: «Não te digo até sete 
vezes, mas até setenta vezes sete. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que
quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que 
devia dez mil talentos. Não tendo com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido, com a 
mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a
seus pés, dizendo: ‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’. Cheio de compaixão, o 
senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou 
um dos seus companheiros que lhe devia cem denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o
pescoço, dizendo: ‘Paga o que me deves’. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, 
dizendo: ‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’. Ele, porém, não consentiu e mandou-o 
prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros 
ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido. Então, o senhor 
mandou-o chamar e disse: ‘Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me pediste. 
Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’ E
o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim 
procederá convosco meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o 
coração».” (Mt 18, 21-35)

Eu não sei se a Misericórdia estudou matemática: 70 x 7? 490 vezes? E se forem 491? Pois, é 
isso mesmo, não se trata de fazer contas, trata-se do essencial; e o essencial é o amor.
Ainda que houvesse entre nós alguém com uma mente e uma memória tão grandes que 
pudesse recordar exactamente quantas vezes perdoou a alguém, ou, no limite, alguém que o 
anotasse num papel até chegar à 490 vezes, a coisa não funciona. Sabem porquê? É que 
quando a gente perdoa volta tudo ao zero. Se houver mais uma vez, será sempre a vez 
primeira! Claro: zero mais um é 1! Além disso bem me parece uma chatice estar a contar 
tantas vezes: o melhor é perdoar logo e dedicarmo-nos a coisas bem mais importantes do que 
o mal que nos fizeram.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Senhor, a tua misericórdia e a tua graça são para sempre!” (Sl 24)

Para ler:

Daniel 3, 25-43; Salmo 24 (25); Mateus 18, 21-35.


