
Pensamento do dia – 1 de dezembro de 2020

“Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre 
ele repousará o espírito do Senhor: espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho
e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do temor de 
Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes
com justiça e com sentenças rectas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá
o violento e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus 
rins e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá 
com o cabrito; o bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. A 
vitela e a ursa pastarão juntamente, suas crias dormirão lado a lado; e o leão comerá feno 
como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra e o menino meterá a mão na 
toca da víbora. Não mais praticarão o mal nem a destruição em todo o meu santo monte: o 
conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a 
raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos; as nações virão procurá-la e a sua morada será 
gloriosa.” (Is 11, 1-10)

O profeta Isaías antecipa os novos céus e a nova terra, sonho de toda a humanidade e, 
obviamente, sonho de Deus. O mundo existe para ser a casa comum e nós fomos criados para 
viver em liberdade e em comunhão. Sim, é possível vivermos em liberdade e em comunhão.

Se calhar ainda é cedo para deixarmos a criança de leite brincar junto ao ninho da cobra… Mas 
já é mais que tempo de deixarmos de ser cobras e víboras uns para os outros!

“Felizes os olhos que vêem o que estais a ver”, diz-nos Jesus no Evangelho.

Assim se prepara o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos!” (Sl 71, 7)

Para ler:

Isaías 11, 1-10; Salmo 71 (72); Lucas 10, 21-24.


