
Pensamento do dia – 21 de março de 2021

“Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, 
foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós 
queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. 
Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glorificado. Em 
verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se 
morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste 
mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu 
estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a 
minha alma está perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa 
disto é que Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma voz que 
dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». A multidão que estava presente e ouvira dizia 
ter sido um trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: «Não foi por 
minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo 
vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando Eu for
elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para indicar de que morte ia 
morrer.” (Jo 12, 20-33)

Ganhar a vida ou perder a vida? É claro que Deus nos criou para a vida: dá-nos a vida em 
plenitude! É claro, também, que às vezes baralhamos as coisas. O que é que significa “mais 
vida”? Ter mais tempo para nós, mais férias, mais descanso, mais dinheiro, melhor emprego, 
melhor casa, muita saúde… Ou ter sempre tempo para os outros, estar disponível, escutar 
mais, partilhar mais, estender a mão, acolher os outros com bondade e compaixão, perdoar 
sempre, dedicar-me a acompanhar e aliviar quem mais sofre… Pois, esse é o sentido da 
proposta de Jesus: “quem despreza a sua vida” é precisamente aquele que mais a valoriza, não
como um bem a proteger numa redoma de vidro mas como um prazer muito grande em 
disfrutar ao máximo, sendo que disfrutar também pode significar a Cruz. Já pensaram bem na 
Cruz? Já conseguiram ver vida na Cruz? Pois lembrem-se: o Círio Pascal, a vela grande que 
acendemos na Páscoa, só tem sentido se estiver acesa, e, quando está acesa, gasta-se; a vela 
acesa comunica vida porque se consome, dispõe-se a perder. Como podemos ser luz e 
esperança se não nos tornarmos mais pequeninos?

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!



Bom dia para todos!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Dá-me, Senhor, um coração puro!” (Sl 50)

Para ler:

Jeremias 31, 31-34; Salmo 50 (51); Hebreus 5, 7-9; João 12, 20-33.

N.B. No altar que fizemos em casa, hoje é dia de acrescentarmos uma semente, qualquer 
semente. Juntamente com a Bíblia, o catecismo, a vela e a cruz, a semente acrescenta o nosso 
compromisso de dar a vida para que a nossa vida seja fecunda e plena.


