
Pensamento do dia – 28 de março de 2021

“Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às três horas da tarde. E às 
três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: «Eloí, Eloí, lemá sabactáni?» que quer dizer: 
«Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?». Alguns dos presentes, ouvindo isto, 
disseram: «Está a chamar por Elias». Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, 
pondo-a na ponta duma cana, deu-Lhe a beber e disse: «Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali». 
Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes 
de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-l’O expirar daquela maneira, 
exclamou: «Na verdade, este homem era Filho de Deus».” (Marcos 15, 33-39 / Marcos 14, 1 – 15, 47)

Estamos no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Fazemos memória da entrada de Jesus 
em Jerusalém, o Rei montado num jumentinho, aclamado pela multidão que, logo a seguir, 
pediria que Ele fosse crucificado. Nós somos assim: capazes de reconhecer Deus, tocados pela 
misericórdia, abraços pelo perdão e, mesmo assim, querendo ser os donos e senhores do 
mundo e dos outros. Jesus entra montado num jumento porque são os mansos e humildes que
vencem, que reinam; os ramos, a aclamação, simbolizam a alegria e entusiasmo que 
descobrimos quando percebemos que Deus está presente; a cruz permanece como sinal de 
liberdade total pois é verdadeiramente livre quem é capaz de dar mesmo tudo; as palavras de 
Jesus: «Meu Deus, porque Me abandonaste?» expressam as nossas dúvidas, as vezes em que a
solidão e o desânimo parecem aniquilar-nos e, sobretudo, são o grito dos mais fracos, dos 
pobres, dos que agonizam, um grito que tem que ecoar no nosso coração e na nossa alma e 
obrigar-nos a ser sinal de vida e esperança; o vinagre materializa todas as amarguras e 
desilusões que fazem parte da nossa história; o grande brado de Jesus, antes de expirar, é o 
grito da vida, o último apelo à conversão, porque a vida vence a morte. E, com o centurião, 
estrangeiros que somos porque somos apenas peregrinos, sai-nos espontânea a afirmação 
mais eloquente da fé: diante de Jesus crucificado reconhecemos e acreditamos que “este 
homem é verdadeiramente Filho de Deus!” Jesus gerou vida eterna na Cruz; a dor foi extrema, 
o resultado foi a vida plena.

Iniciamos assim a “semana maior”, não porque tenha mais dias, mas porque é nesta semana 
que celebramos o maior acontecimento da revelação de Deus e da Redenção. Nesta semana é 
a Cruz que nos ilumina. Sim, ilumina: à sombra da Cruz encontramos luz e vida. É mesmo 
verdade que Deus nos ama!

Eu quero ser parte disto!

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:

“Meu Deus, porque me abandonaste?” (Sl 21)

Para ler:

Isaías 50, 4-7; Salmo 21 (22); Filipenses 2, 6-11; Marcos 11, 1-10; João 14, 1 – 15, 47.

N.B. Continuamos a usar o altar que fizemos em casa no início da Quaresma como lugar de 
misericórdia e consolação. Hoje somos convidados a partilhar com os outros a nossa fé. 
Proponho que cada família faça uma cruz com ramos de oliveira ou de outra planta e ponha na
porta da casa.


