
Pensamento do dia – 30 de março de 2021

“Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, sentiu-Se intimamente perturbado e
declarou: «Em verdade, em verdade vos digo: Um de vós Me entregará». Os discípulos 
olhavam uns para os outros, sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, o predilecto de 
Jesus, estava à mesa, mesmo a seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: «Pergunta-Lhe a 
quem Se refere». Ele inclinou-Se sobre o peito de Jesus e perguntou-Lhe: «Quem é, Senhor?» 
Jesus respondeu: «É aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado». E, molhando o 
pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, 
Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: «O que tens a fazer, fá-lo depressa». Mas nenhum dos 
que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a 
bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: «Vai comprar o que precisamos para 
a festa»; ou então, que desse alguma esmola aos pobres. Judas recebeu o bocado de pão e 
saiu imediatamente. Era noite. Depois de ele sair, Jesus disse: «Agora foi glorificado o Filho do 
homem e Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi glorificado n’Ele, também Deus O glorificará 
em Si mesmo e glorificá-l’O-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou 
convosco. Haveis de procurar-Me e, assim como disse aos judeus, também agora vos digo: não
podeis ir para onde Eu vou» Perguntou-Lhe Simão Pedro: «Para onde vais, Senhor?». Jesus 
respondeu: «Para onde Eu vou, não podes tu seguir-Me por agora; seguir-Me-ás depois». 
Disse-Lhe Pedro: «Senhor, por que motivo não posso seguir-Te agora? Eu darei a vida por Ti». 
Disse-Lhe Jesus: «Darás a vida por Mim? Em verdade, em verdade te digo: Não cantará o galo, 
sem que Me tenhas negado três vezes».” (Jo 13, 21-38)

A solidão. Já em cima da hora da morte, Jesus vê Judas a sair para O entregar, e sabe que 
Pedro o vai negar. Sentiu-Se intimamente perturbado. E não ralhou com ninguém, não cobrou 
nada, não culpou. Numa situação normal teria argumentado com Judas, com Pedro e com os 
outros e ter-se-iam pegado de razões. Mas Ele é plenamente Homem: ama, diz a verdade, 
aceita a verdade, mas ama, acolhe, acredita na vida; e é plenamente Deus, sabe que a vida é 
eterna e só a misericórdia dá sentido às coisas, até à dor de ficar só. A Cruz é horrível, 
hedionda; mas, com Deus, ganha um sentido novo. Estes dias de celebração são únicos e 
profundamente libertadores.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“É em Ti, Senhor, que me refugio!” (Sl 70)

Para ler:

Isaías 49, 1-6; Salmo 70 (71); João 13, 21-38.


