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Terceira semana da quaresma

A  E S M O L A

III

e cheia de ecos em si se recolhe len-
tamente.

A casa do pobre é 
como um tabernáculo.

A casa do pobre é 
como a mão da criança.
Não toma o que os adultos 
estão a mandar;
apenas um escaravelho 
com tenazes a enfeitar,
a pedra redonda, 
que no ribeiro andou a rolar,
a areia que corria e conchas a tocar:
como uma balança 
está suspensa no ar
para o mais leve peso revelar
longamente a posição dos partos 
a oscilar.

A casa do pobre é como a mão da 
criança.

E como a terra é a casa do pobre:
o estilhaço de um futuro cristal,
ora claro, ora escuro, na fuga da 
queda habitual;
pobre como a pobreza quente de 
um estábulo animal,
e contado há noites em que é tudo 
afinal,e todas as estrelas dela saem 
com ar nobre.

A casa do pobre é um tabernáculo 
porque é casa de Deus, e mão de 
criança porque é simples e aberta. 
Dar esmola é ser pobre, e ser pobre 

é o grande fruto de uma quaresma 
bem vivida. 

Um Filme

Under sandet é um filme germano-
-dinamarquês, realizado por Martin 
Zandvliet e que relata a história de 
um grupo de jovens prisioneiros de 
guerra alemães, que após a segunda 
guerra mundial, são obrigados a reti-
rar as milhares de minas antipessoais 
deixadas nas praias da Dinamarca.    
A realidade retrata é brutal, e im-

pressiona pela crueldade. Contudo, 
com o tempo, é possível desvelar 
como na mais profunda pobreza, a 
compaixão e a amizade conseguem 
despertar e trazer algo de humano, 
ao que é propriamente desumano. E 
que afinal a esperança depende da 
doação pessoal, das relações simples 
e de gestos de gentileza. Mostra que 
traçar grandes tratados sobre a bon-
dade é uma coisa de adulto com vidas 
cinzentas. Pelo contrário, a bondade 
gera-se na pobreza de espirito, como 
um grande clarão que vem do interior 
(nas palavras de Rilke). No fundo é ser 
Humano.
São João Crisóstomo viu muito bem 

isto, ao afirmar que como a pedra 
nunca produzirá azeite, nunca a cruel-
dade produzirá humanidade. Quando 
seja essa a sua fonte, dar aos pobres 
nunca é esmola. 
Trailer: https://www.youtube.com/

watch?v=GafFkkl0xt0
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Hoje em dia, a esmola é uma 
prática muitas vezes olhada com 
desconfiança, já que parece estar 
associada a uma mera compensa-
ção e equilibrio de um sistema de 
justiça social falhado. Aquele que 
recebe, ou o pobre, está aí por-
que algo correu mal na construção 
da sociedade, algo que no fundo 
envergonha porque deixa a nu o 
fracasso do bem estar global da 
sociedade.  
Visto assim, a esmola, ou o dar ao 

pobre, não é mais que um remendo 
social, que é ao mesmo tempo um 
remendo para a própria consciencia. 
Que interessa então isto? E que 

tem que ver com a quaresma? 
Há uma perspectiva escondida 

no ato da esmola, que tem que 
ver com a própria concepção da 
quaresma. O objetivo deste perio-

do não é senão o fazer-me pobre, 
como Jesus se fez pobre, para ser-
mos enriquecidos  pela riqueza de 
Deus. Por isso, a questão da esmola 
está não tanto no dar, mas na po-
breza espiritual e interior que se 
gera cada vez que praticamos um 
ato de caridade ou damos esmola. 
Há que inverter a questão: Não é o 
rico que dá ao pobre, é o pobre que 
dá ao pobre. A esmola só é real por-
que é um pobre que dá.
Assim, desde esta perspectiva, a 

esmola adquire uma dimensão de 
crescimento espiritual que vai muito 
mais além do dar em si mesmo. Tor-
na-nos interiormente mais mansos 
ao espírito, porque nos faz mais po-
bres. Só assim se podem compreen-
der as palavras de Máximo Confes-
sor:  A esmola cura a parte irascível 
da alma.

A Sagrada escritura oferece-nos vá-
rias perspectivas que são dignas de 
serem meditadas nesta quaresma.  

E as multidões perguntavam-lhe: 
«Que devemos, então, fazer?» Res-
pondia-lhes: «Quem tem duas túni-
cas reparta com quem não tem ne-
nhuma, e quem tem mantimentos 
faça o mesmo .

Lc 3, 10-11

O repartir aquilo que temos de so-
bra, parece a mais fácil forma de dar 

com a pureza de coração, e pure-
za de olhar. O crescimento espiri-
tual através da esmola é muito mais 
que uma questão de reciprocidade 
como se Deus compensasse aquele 
que dá esmola, pelo simples facto 
de dar, mas tem mais que ver com 
um processo de identificação, de  
reflexo da imagem de Deus na pes-
soa de quem dá e que é transfor-
mada interiormente, precisamente 
porque se vai fazendo pobre como 
Jesus. Por isso têm sentido as pa-
lavras de Tobite ao seu filho: Dá 
esmolas, conforme as tuas posses. 
Nunca afastes de algum pobre o 
teu olhar, e nunca se afastará de ti o 
olhar de Deus (Tb 4,7).   
  
Guardai-vos de fazer as vossas 

boas obras diante dos homens, para 
vos tornardes notados por eles; de 
outro modo, não tereis nenhuma re-
compensa do vosso Pai que está no 
Céu. Quando, pois, deres esmola, 
não permitas que toquem trombeta 
diante de ti, como fazem os hipócri-
tas, nas sinagogas e nas ruas, a fim 
de serem louvados pelos homens. 
Em verdade vos digo: Já receberam 
a sua recompensa. Quando deres 
esmola, que a tua mão esquerda 
não saiba o que faz a tua direita, a 
fim de que a tua esmola permane-
ça em segredo; e teu Pai, que vê o 
oculto, há-de premiar-te.

 Mt 6, 1-4

esmola, muito mais valor teria o dar 
daquilo que não temos em abun-
dancia, mas é já um primero passo 
no crescimento espiritual, e é essen-
cial dar este passo.   

Insensatos! Aquele que fez o ex-
terior não fez também o interior? 
Antes, dai esmola do que possuís, 
e para vós tudo ficará limpo.  

  Lc 11,40-41

O dar esmola é muito mais que um 
simples ato, mas está conectado 

O silêncio de quem dá, vale tan-
to como o ato de dar em si. Numa 
sociedade em que se promovem os 
egos pessoais e os selfies mentais, 
em que vale mais a apariencia vir-
tual que a exigencia da realidade, o 
cristão acaba por ter sorte, porque 
ao ser tão contra-corrente o dar-
-sem-ser-visto, muito mais potente 
se torna esta dimensão da quares-
ma e da vida espiritual em geral.  

Thomas Merton sintetiza

A verdadeira pobreza é a de um 
pedinte que se alegra por receber 
esmola de qualquer um, mas espe-
cialmente de Deus. A falsa pobreza 
é a de um homem que pretende a 
auto-suficiencia de um anjo. A ver-
dadeira pobreza é receber e dar 
graças, e guardar apenas o neces-
sário. A falsa pobreza procura o que 
não necessita, finge não pedir, luta 
por conseguir tudo e recusa o agra-
decer pelo que quer que seja.   

Um poema1

A casa do pobre 
é como um tabernáculo.
Nela o que é eterno 
se transforma em alimento,
e quando a noite vem, volta a si 
serenamente numa amplitude 
circular em movimento 

1   Rainier Maria Rilke - O Livro das 
Horas. Lisboa: Assirio e Alvim, 2009, 353.
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