
Pensamento do dia – 14 de março de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moisés elevou a serpente no deserto,
também o Filho do homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida 
eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o 
homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o 
Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem 
acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao 
mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. 
Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras
não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas 
obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus.” (Jo 3, 14-21)

Às vezes, ainda que cheios de boa vontade, sentimo-nos fracos, incapazes, fazemos coisas que 
não queríamos e não devíamos. Perdemos a noção do tempo e do Templo. Perdemos a 
esperança.
Neste 4º domingo da Quaresma a liturgia convida-nos à alegria: “Quem de entre vós fizer 
parte do povo de Deus, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele!” diz-nos o rei Ciro na 
primeira leitura; “Nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras 
que Deus preparou como caminho que devemos seguir”, diz-nos S. Paulo, na 2ª leitura; “Quem
pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas”, diz-nos o 
próprio Jesus no Evangelho.

É um crescendo. Deus chama-nos ao caminho, dá-nos a conhecer o caminho, e ilumina-nos na 
caminhada para que a nossa alegria seja plena. É verdade, sim, que erramos, pecamos, somos 
fracos. Às vezes a fraqueza é tanta que achamos que não temos mais saída. Mas Deus é 
sempre maior que a nossa fraqueza e o nosso pecado. Não nos condena, salva! A preparação 
para a Páscoa indica-nos o caminho da Luz para que a nossa alegria seja grande. 

Os braços de Jesus, abertos na Cruz, estão sempre prontos a abraçar-nos e a sarar as nossas 
feridas.

Na próxima semana já poderemos voltar à Igreja para celebrarmos a missa juntos. Que alegria!
Vem a propósito o Salmo de hoje: “Sobre os rios da Babilónia nos sentámos a chorar, com 
saudades de Sião!” Agora podemos voltar à nossa Sião.

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 no Domingo de Ramos, 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:

“Tu és, Senhor, fonte de toda a alegria!” (da liturgia)

Para ler:

2Crónicas 36, 14-16; Salmo 136 (137); Efésios 2, 4-10; João 3, 14-21.

N.B. No altar que fizemos em casa, hoje é dia de acrescentarmos um coração. À Bíblia, ao 
catecismo, à vela e à cruz acrescentamos o símbolo do amor. Que a nossa oração nos abra a 
Deus e aos irmãos.


