
Pensamento do dia – 26 de novembro de 2020

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando virdes Jerusalém cercada por 
exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia fujam 
para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam para fora e os que estiverem nos 
campos não entrem na cidade. Porque serão dias de castigo, nos quais deverá cumprir-se tudo 
o que está escrito. Ai daquelas que estiverem para ser mães e das que andarem a amamentar 
nesses dias, porque haverá grande angústia na terra e indignação contra este povo. Cairão ao 
fio da espada, irão cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada pelos pagãos, até 
que aos pagãos chegue a sua hora. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra, 
angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de
pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. 
Então hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas
coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está 
próxima».” (Lc 21, 20-28)

“Erguei-vos e levantai a cabeça porque a vossa libertação está próxima!”

S. Paulo diz-nos: “Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a 
perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? (…) Em todas estas coisas somos mais do 
que vencedores por meio d’Aquele que nos amou!” (Ro 8, 35-38)

Somos mais do que vencedores! Vale a pena pensarmos nisso.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor é Deus,
foi Ele que nos fez, a Ele pertencemos!” (Sl 99, 3)

Para ler:

Apocalipse 18, 1 – 19, 9; Salmo 99 (100); Lucas 21, 20-28.


