
 

BILHAS DE BARRO 

“Transportamos este tesouro em vasos de barro, para que se veja que este extraordinário poder é de Deus 

e não nosso.” (2Cor 4, 7) 

O maior perigo do cristão é o orgulho espiritual. Nada bloqueia mais a graça de Deus em nós. E em que 

consiste? Em chamar a atenção dos outros e de nós próprios para a qualidade das nossas “bilhas”, a textura 

do “material”, o “tamanho”, a “cor”, a “marca” que ostentam, em vez de atrair o olhar dos outros e de nós 

próprios para o “Tesouro” que elas contêm. Esquecemo-nos de que somos feitos de barro. Se, por uma 

fração de segundo apenas, Deus nos largasse e deixasse cair, ficaríamos de imediato feitos em cacos.  

Os vasos 

Somos vasos de barro. Contudo, passamos tempo demasiado a avaliarmo-nos a nós próprios, a medir os 

nossos progressos, a escolher as melhores “fotos espirituais” para o nosso “perfil do Facebook” interior, 

demasiado vaidosos da nossa imagem ou, pelo contrário, demasiado envergonhados dela – duas faces da 

mesma moeda: o orgulho. Confessamo-nos, mas continuamos agarrados aos nossos pecados, incapazes de 

mergulhar o passado na misericórdia do Senhor. Queremos que todos reparem nas nossas virtudes e 

qualidades naturais. Ficamos irritados se outros são escolhidos em vez de nós para as tarefas da pastoral, e 

por vezes, até nos alegramos secretamente quando as coisas lhes correm mal, pensando: “Eu teria feito 

muito melhor”. Achamo-nos imprescindíveis. Temos uma opinião sobre tudo e sobre todos. Gostaríamos, 

aliás, que todos nos perguntassem por ela, para a podermos dar. Aproveitamos todas as ocasiões para falar 

de nós. Geralmente sabemos sempre como nos comportaríamos se estivéssemos no lugar do outro. Vivemos 

completamente centrados nas bilhas que somos, admirando-as e voltando a admirar, quer para dizer que são 

excecionais, quer para dizer que são cheias de imperfeições - mas ai de quem no-lo diga! E achamos que 

nada desta conversa se aplica a nós… Paradoxalmente, o que este orgulho esconde é a incapacidade de 

acreditar que Deus nos ama infinitamente, como somos, sem “maquilhagem” nem “fotoshop”, e que nada do 

que façamos o fará mudar de ideias, como disse o Papa Francisco aos jovens nas JMJ.  

O Tesouro 

Jesus quer que nos centremos no Tesouro que é Ele, Ele que Se doa total e absolutamente a nós, que Se 

derrama sobre nós e nos inunda do seu amor. É o Tesouro que torna tão valiosas as nossas bilhas. É para não 

desperdiçarmos o Tesouro que precisamos de cuidar da bilha, a fim de que se não quebre antes do tempo.  

Quando vivemos centrados no “Tesouro”, olhamos para a “bilha” na sua verdade, sem vaidade nem 

vergonha; apenas com a simplicidade de quem se reconhece “servo inútil”, simples instrumento, simples 

bilha vazia que não serve senão para ser cheia e, depois, transbordar. Assim, a verdade faz-nos reconhecer as 

virtudes e qualidades naturais com que Deus nos dotou, bem como os defeitos e pecados que carregamos, e 



 

com a mesma simplicidade, oferecer ao Senhor uns e outros, confiando tudo à sua misericórdia. Embora 

precisemos de nos examinar todos os dias, deixamos de nos julgar a nós próprios, de medir o nosso 

progresso ou o nosso recuo, porque estamos demasiado ocupados com Deus para nos preocuparmos com 

isso. Assim esquecidos de nós mesmos, não nos importa que falem bem ou mal de nós, desde que não falem 

mal de Jesus; aliás, alegramo-nos das injustiças e das críticas, que nos fazem tomar consciência do barro de 

que somos feitos, e nos identificam com Jesus, o Injustiçado por excelência. Quando vivemos centrados no 

“Tesouro”, queremos que venha a nós o Reino de Deus e não nos zangamos se não formos os protagonistas 

desta vinda, se formos postos de lado na paróquia, desde que Ele venha. Quando vivemos centrados no 

“Tesouro”, tornamo-nos simples, livres e alegres, e ninguém precisará de andar em bicos de pés à nossa 

volta, com medo de nos ofender. Ah, atingindo esse ponto de desprendimento, como somos felizes! 

O Ano Santo da Misericórdia 

O orgulho espiritual anda tão disfarçado, que facilmente o confundimos com atitudes tipicamente cristãs. 

Outro dia escutei um “bom cristão”, envolvido na Igreja em várias frentes, fazer este comentário: “O Ano da 

Misericórdia não é para nós; é antes um dom para os que estão longe da Igreja.” Conseguem identificar o 

orgulho espiritual de tal afirmação? Ela pressupõe que nós, os que vamos à missa, os que rezamos em 

família, os que estamos envolvidos na paróquia, os que ocupamos cargos importantes na pastoral, nós não 

precisamos da misericórdia do Senhor, porque agimos corretamente. Como aliás agiam os escribas e os 

fariseus, “homens de bem” entre os judeus… Achamo-nos “bilhas de qualidade superior”! Dois mil anos de 

cristianismo não conseguiram ensinar-nos nada? Jesus veio para os que precisam de médico, para a ovelha 

perdida, para o filho pródigo. Enquanto não me sentir como tal – tenha ou não cometido grandes pecados, 

pois se não os cometi, foi porque Ele não mo permitiu - não experimentarei a sua salvação.  

O Ano Santo da Misericórdia é o maior dom que Deus nos fez nos últimos tempos. Não o desperdicemos! 

Como Maria no Magnificat, não nos cansemos de agradecer a Deus o ter-Se dignado olhar para nós, 

criaturas tão pequenas. Aproveitemos o tempo de férias para nos recentrarmos em Deus, para fazer 

peregrinações, para receber a indulgência, para nos banharmos nesta misericórdia infinita, rezando sem 

cessar, pedindo perdão, lendo a Palavra, contemplando as suas maravilhas na Criação e agradecendo.  

 Esse extraordinário poder 

Então as nossas bilhas, pobres e remendadas, de barro tosco e quebradiço, deixar-se-ão inundar de Deus. 

Descobrimos que Deus nos ama assim como somos, nem melhores, nem piores, até à loucura de dar a vida 

por nós. Quem se descobre amado, é também capaz de amar, entornando no mundo este amor infinito que 

cura, perdoa, sacia, salva. “Nós, Jesus!” Rezamos, conscientes de que, sem Ele, nada podemos fazer…                                                 
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