32º Domingo do Tempo Comum

1ª leitura - Livro dos Reis 17,10-16
Salmo 146(145),7.8-9a.9bc-10
2ª leitura - Hebreus 9,24-28
Evangelho - São Marcos 12,38-44
"Ofereceu tudo o que tinha!"

"Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: «Acautelai-vos dos escribas, que gostam
de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros
assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas
com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa». Jesus
sentou-Se em frente da arca do tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na
caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou duas pequenas
moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: «Em verdade vos
digo: Esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes
sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver".

Comentário: Santo Anselmo (monge, bispo, doutor da Igreja).

No reino dos Céus, todos os homens em conjunto, como se fossem um só, serão um só rei
com Deus, pois todos quererão uma só coisa e a sua vontade cumprir-se-á. Eis o bem que, do
alto do Céu, Deus declara pôr à venda.
Se alguém perguntar por que preço, eis a resposta: aquele que oferece um reino no Céu não
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precisa de moeda terrena. Ninguém pode dar a Deus o que já Lhe pertence, porque tudo o que
existe é d'Ele. E, no entanto, Deus não dá coisas importantes sem que o preço correspondente
seja estimado: Ele não as dará a quem não as apreciar. De facto, ninguém dá coisas que lhe
são queridas a quem não demonstrar ter apreço por elas. Assim, e porque Deus não precisa
dos teus bens, não te dará coisa alguma de relevo se desdenhares amá-l'O: Ele apenas
reclama amor, e sem amor nada O obrigará a dar. Por isso, ama, e receberás o reino. Ama, e
possui-l'O-ás [...]. Ama a Deus mais do que a ti mesmo, e começarás a ter o que queres
possuir em plenitude no Céu.
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