
Pensamento do dia – 29 de março de 2021

“Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado 
dos mortos. Ofereceram-Lhe lá um jantar: Marta andava a servir e Lázaro era um dos que 
estavam à mesa com Jesus. Então Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, de alto 
preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-Lhos com os cabelos; e a casa encheu-se com o 
perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que havia de 
entregar Jesus: «Porque não se vendeu este perfume por trezentos denários, para dar aos 
pobres?» Disse isto, não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo 
a bolsa comum, tirava o que nela se lançava. Jesus respondeu-lhe: «Deixa-a em paz: ela tinha 
guardado o perfume para o dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco; mas a 
Mim, nem sempre Me tereis». Soube então grande número de judeus que Jesus Se encontrava
ali e vieram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Ele tinha 
ressuscitado dos mortos. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes resolveram matar também 
Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus.” (Jo 12, 1-11)

Frequentemente me ponho a imaginar a cena: Jesus em casa de Marta, Maria e Lázaro; Jesus 
em casa dos amigos. Deus gosta de estar em nossa casa, de participar do nosso convívio, de 
ser parte da família. 
Esta visita, a seis dias da Páscoa, tem um valor maior: uns dias antes da sua morte, a sua 
presença traz esperança, confirma a fé. E a resposta não tarda: Maria unge Jesus com 
perfume. A unção com perfume (os perfumes eram feitos em bases de azeite) tem, na tradição
judaico-cristã, um sentido muito profundo: eleva-nos a Deus, sara-nos. Para os cristãos, a 
unção com perfume simboliza a fragância do Baptismo que todos podemos exalar. 
Ungiram o mestre, prepararam-no para a sepultura, partilharam a esperança da vida eterna. 
Sejamos generosos também nós a partilhar com o mestre o melhor do que temos e do que 
somos.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor é minha luz e salvação,
a quem temerei?” (Sl 26)

Para ler:

Isaías 42, 1-7; Salmo 26 (27); João 12, 1-11.


