
Pensamento do dia – 11 de março de 2021

“Naquele tempo, Jesus estava a expulsar um demónio que era mudo. Logo que o demónio 
saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns dos presentes disseram: «É por 
Belzebu, príncipe dos demónios, que Ele expulsa os demónios». Outros, para O 
experimentarem, pediam-Lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, 
disse: «Todo o reino dividido contra si mesmo, acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se 
Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por 
Belzebu que Eu expulso os demónios. Ora, se Eu expulso os demónios por Belzebu, por quem 
os expulsam os vossos discípulos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se Eu 
expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós.
Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em 
segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que 
confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra Mim e quem não 
junta comigo dispersa».” (Lc 11, 14-23)

Dividir para reinar. Ele é na política, na sociedade, na economia… Um poder dividido perde a 
sua força. O poder partilhado ganha uma força maior. Esse é o ensinamento desta passagem 
de hoje: foi-nos dado um poder muito grande, porque pertencemos a Deus. Mas esse é um 
poder de serviço, de perdão, de misericórdia, de redenção. Somos povo de Deus, família de 
Deus. Partilhamos as nossas fraquezas e as nossas forças, partilhamos a graça de Deus que a 
todo o momento nos chama à vida e ao amor. Sim, a Quaresma também é busca do poder de 
Deus, do poder partilhado, da comunhão com Ele e uns com os outros. Tudo o que vem para 
dividir, vem do demónio. 

E precisamos de estar atentos aos rótulos. É muito fácil rotular alguém. Quiseram associar 
Jesus ao rótulo de seguidor do demónio. Uma forma fácil de acabar com Ele. Quantas vezes 
também nós rotulamos os outros? É a melhor forma de destruir a pessoa; e é a melhor forma 
de acabarmos também nós na solidão e na maldade. A Quaresma, tempo de escuta da Palavra 
e de conversão, é sempre caminho para a comunhão. O único rótulo que nos cabe e nos 
assenta bem é que somos amados por Deus. Isso converte e salva.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Se hoje escutardes a voz do Senhor
não fecheis os vossos corações!” (Sl 94)

Para ler:

Jeremias 7, 23-28; Salmo 94 (95); Lucas 11, 14-23.


