
Palavra, fé e vida – 6 de junho de 2021

“Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente, 
que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a 
caminho para O deter, pois se dizia: «Está fora de Si». Os escribas que tinham descido de 
Jerusalém diziam: «Está possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo chefe dos demónios que Ele 
expulsa os demónios». Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: «Como 
pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não 
pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. 
Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir: está perdido. 
Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o 
amarrar: só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo: Tudo será perdoado aos filhos 
dos homens: os pecados e blasfémias que tiverem proferido; mas quem blasfemar contra o 
Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de pecado para sempre». Referia-Se aos que diziam:
«Está possesso dum espírito impuro». Entretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos, que, 
ficando fora, O mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta d’Ele, quando Lhe 
disseram: «Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura». Mas Jesus respondeu-lhes: 
«Quem é minha Mãe e meus irmãos?». E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, 
disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, minha 
irmã e minha Mãe».” (Mc 3, 20-35)

As fake news são um fenómeno tão antigo como a humanidade: basta alguém sentir-se 
incomodado para inventar algo e tentar destruir o outro. Pior, chegam ao ponto de usar algum
pormenor verdadeiro para dar credibilidade à mentira que criaram!

Sim, Jesus expulsou muitos demónios e a Igreja tem por obrigação continuar esta luta e não 
dar tréguas à maldade, venha ela de dentro ou de fora. Jesus é muito firme. Começa por 
denunciar a mentira que inventaram contra Ele desmontando-a à partida: «pode Satanás 
expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-
se». Mas não basta a firmeza da palavra; Jesus propõe-nos deixar que o Espírito Santo nos guie
nas nossas decisões e acções. A fé dá-nos essa força. E fica clara a urgência de vivermos 
mesmo como filhos de Deus, irmãos entre nós.

Eu pertenço aqui!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

Eu confio no Senhor,
a minha alma confia na sua Palavra! (Sl 129)

Para ler:

Génesis 3, 9-15; Salmo 129 (130); 2 Coríntios 4, 13 – 5, 1; Marcos 3, 20-35.


