
 

 
 

TESOURO EM VASOS DE BARRO 

“Trazemos este tesouro em vasos de barro.” (2Cor 4, 7) 

Tesouros em vasos de barro 

“Meu tesouro!” Gostamos de dizer, enquanto envolvemos nos braços o filho ou o cônjuge. Sabemos bem 

que somos afortunados, amando alguém e deixando-nos amar.  

“Meu Tesouro!” Podíamos também dizer, diante do milagre da Eucaristia. Contemplar o próprio Amor feito 

Pão e Vinho, Carne e Sangue, Comida e Bebida, pela morte e ressurreição de Jesus, é um privilégio que faz 

de nós as pessoas mais afortunadas sobre a face da Terra.  

A Eucaristia e a família impuseram-se, durante toda a pandemia, como os nossos mais valiosos tesouros. E 

pela primeira vez na vida de muitos de nós, demo-nos conta de que não os podemos ter por garantidos. O 

que antes seria impensável, agora descobrimos ser possível, e a qualquer momento, podemos ficar sem um 

ou sem o outro. Porque os nossos tesouros são transportados em vasos de barro.  

Na mensagem do dia mundial da paz de 2021, o Papa Francisco falou da importância da “cultura do 

cuidado”. De facto, não basta contrariar a “cultura da morte” com a “cultura da vida”; é preciso cuidar 

continuamente da vida em todas as suas vertentes, porque se os vasos se quebram, perdem-se os tesouros.  

Cuidando da Eucaristia 

Cuidaremos suficientemente do “vaso da Eucaristia”? “A grande e terrível fome de 2020”, como lhe chamou 

João César das Neves (7 de abril 2020), não foi suficiente para nos converter enquanto Igreja. Continuamos 

com as mesmas guerrilhas internas, as mesmas divisões, as mesmas “elites ideológicas” (expressão do Papa 

Francisco); continuamos com a mesma falta de amor pelos sacramentos, preferindo adiá-los a celebrá-los 

sem festas mundanas; e em vez de chorarmos – fazendo penitência - a nossa grande e terrível fome, cedemos 

à visão protestante de que a Eucaristia é simbólica porque Deus está em toda a parte.  

É urgente reler o capítulo 6 do Evangelho de S. João e repetir a nossa profissão de fé no milagre da 

Eucaristia. À fome que, de novo, experimentamos, chamamos, e bem, “comunhão espiritual”, porque se 

trata de um intenso desejo de comunhão. Mas continua a ser uma grande e terrível fome, que só o Pão Vivo 

poderá saciar. E é urgente unirmo-nos, com simplicidade, ao Papa e aos nossos bispos, sem murmurações. É 

um equilíbrio frágil, próprio de quem cuida de vasos de barro: da Igreja, para que não se divida ainda mais; 

da Eucaristia, para que tenha sempre o primeiro lugar na nossa vida. Cuidando, com amor, com carinho, 

com verdadeiro desvelo, destes dons do Senhor, “quem sabe Ele reconsidere e não nos castigue como 

merecemos” (Jon 3, 9), e nos devolva o maior tesouro da nossa fé, a Eucaristia.  



 

 
 

Cuidando da família 

Como andamos a cuidar do “vaso da família”? Uma das maravilhas do sacramento do matrimónio é a 

garantia de que o nosso cônjuge estará sempre a nosso lado, venha o que vier. Mas uma das tentações desta 

garantia é o desleixo na relação. O nosso cônjuge torna-se quase um hábito, uma presença que já não 

agradecemos, ou, pior ainda, torna-se motivo de conflito, sobretudo nestes tempos de confinamento. “O meu 

cônjuge é adulto, não precisa que cuide dele”, pensamos ou ouvimos dizer. E centrando toda a nossa atenção 

nos filhos pequenos, descuramos o amor conjugal. No entanto, como diz O Principezinho, “somos 

eternamente responsáveis por aqueles que cativamos.” E ainda: “Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que 

fez a tua rosa tão importante.” Somos, diz a Bíblia desde o Génesis, “o guarda do irmão” (Gn 4, 9).  

É preciso cuidar do nosso esposo todos os dias, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. De manhã e à 

noite, reservemos um tempo para falar ao ouvido, para nos acarinharmos mutuamente. Durante o dia, 

sejamos educados e atenciosos. “Por favor”, “obrigado”, “desculpa”, são palavras mágicas também em casa, 

lembra o Papa. Sejamos criativos, dizendo “eu amo-te” muitas vezes, não só com palavras, mas também 

com gestos, pequenas surpresas, um sms, uma brincadeira só nossa, um olhar. Mesmo no meio da mais acesa 

discussão, façamos uma pausa para cuidar do outro, não permitindo que o seu “vaso” quebre: “Estamos 

muito exaltados. Queres um copo de água ou um quadrado de chocolate?” Não se chega ao divórcio por se 

discutir muito, mas por se discutir mal, recorrendo ao sarcasmo, ao azedume ou à indiferença.  

Também os filhos precisam que cuidemos, que tratemos com jeitinho os vasos de barro que são. “Pais, não 

exaspereis os vossos filhos” (Ef 6, 4), lembra S. Paulo. Se é simples darmo-nos conta da fragilidade do 

“vaso de barro” diante das necessidades urgentes de um recém-nascido, é imperativo que não descuidemos 

os “vasos” em crescimento dos adolescentes e jovens. Pois à medida que vão crescendo, os filhos vão 

precisando de tempos de cumplicidade e de partilha afável e respeitosa, honrando sempre a sua liberdade.  

Cuidemos, por fim, dos vizinhos, dos pobres, dos amigos, com a certeza de que também eles são da nossa 

família, como manda o Evangelho e repete o Papa na encíclica Fratelli Tutti. Multipliquemos gestos de 

cuidado autêntico. Há “vasos” a quebrarem por falta de quem os segure com carinho entre as mãos.  

Compromisso 

Façamos de fevereiro, “mês dos namorados”, um verdadeiro mês do cuidado, para que não se quebrem os 

vasos que guardam os grandes tesouros da nossa vida: cuidado pela Igreja; cuidado pela Eucaristia; cuidado 

por cada membro da nossa família; e cuidado por todos aqueles de quem nos tornamos próximos. Ámen! 
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