
 

Queridos jovens: 

 

Estamos na terceira semana da Quaresma e quero partilhar convosco algumas 

preocupações. 

Sei que têm dificuldade em entender o Evangelho deste domingo: Jesus entra no Templo e, 

ao vê-lo cheio de vendedores, faz um chicote de cordas e expulsa-os dali. Quando 

imaginam a cena, até custa acreditar que Jesus atira as mesas ao chão, afugenta os 

animais às chicotadas e enfrenta os negociantes que estão a fazer o que sempre se fez 

naquele lugar. 

Eu mesmo me pergunto: como é que este Jesus tão condescendente e tolerante de repente 

“parte a loiça toda”? Será que para Ele existem situações intoleráveis? Olhando para Jesus 

e para vocês, é então que surge a preocupação que quero partilhar. Vocês jovens vivem 

em ambientes em que a vossa vida está em jogo. Muitas vezes, em determinadas 

situações, podem encontrar quem queira negociar com a vossa vida, pessoas interessadas 

apenas em tirar partido e aproveitar-se das vossas possibilidades. Podem “ser lobos em 

pele de cordeiro” ou ladrões que querem roubar o melhor de vocês.  

Penso, por exemplo, nas novas tecnologias. A net ou a rede é um espaço que, quando 

usado com liberdade responsável, pode ajudar o desenvolvimento e crescimento pessoal e 

melhorar a comunicação entre as pessoas. No entanto, a net pode ser prejudicial e 

destrutiva. Vocês sabem que ela pode ser também espaço para a pornografia, o 

branqueamento de dinheiro e variados tipos de enganos. É contra essas coisas que Jesus 

reage energicamente. O que Ele quer é expulsar das vossas vidas tudo o que vos enreda e 

bloqueia, impedindo de serem vocês mesmos. Por tudo isso, meus amigos, convido-vos a 

fazerem os vossos próprios chicotes. Sugiro-vos o chicote da crítica construtiva e das 

opções selectivas, que vos ajude a distinguir e a escolher aquilo que verdadeiramente vos 

dá dignidade, que enche o vosso coração de Vida, que vos leva bom porto, que faz com 

que possam viver como filhos “na casa do Pai”, para que não tenham de padecer as 

consequências de quem vive “numa cova de ladrões”. 

 

A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. 
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