
Pensamento do dia – 5 de dezembro de 2020

“Eis o que diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: «Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, tu 
não voltarás a chorar. À voz da tua súplica, o Senhor terá compaixão de ti; logo que ouvir os 
teus clamores, Ele te responderá. O Senhor poderá dar-te a comer o pão da angústia e a beber 
a água da tribulação; mas Aquele que te ensina não Se esconderá mais e os teus olhos verão 
Aquele que te ensina. Se te desvias para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão 
dizer atrás de ti: ‘É este o caminho; segui por ele’. O Senhor te dará a chuva para a semente 
que tiveres lançado à terra e o pão que a terra produzir será farto e nutritivo. Nesse dia, os 
teus rebanhos pastarão em extensos prados; os bois e os jumentos que lavram a terra 
comerão forragem com sal, limpa com a pá e a joeira. Em todo o alto monte e em toda a colina
elevada, haverá regatos e águas correntes, no dia da grande mortandade, quando as torres se 
desmoronarem. Então a claridade da lua será como a luz do sol e a luz do sol ficará sete vezes 
mais forte; nesse dia, o Senhor tratará as chagas do seu povo e curará as feridas dos seus 
golpes».” (Is 30, 19-26)

O nosso Deus está perto, sempre à escuta, sempre vigilante. Ele pode “dar-nos a comer o pão 
da angústia e a beber a água da tribulação”. Sim, a fé não nos livra das dificuldades, não as 
elimina; Ele ilumina as dificuldades para podermos encontrar caminhos de superação. A fé dá-
nos olhos para ver Aquele que nos ensina e alegria ao sentir a chuva que cai nas sementes que 
plantamos.

“A seara é grande e os trabalhadores são poucos”, lamenta-Se Jesus. Mas olhem que nós 
somos muitos, nós somos os trabalhadores da seara. Não interessa se somos só uma gota de 
água; interessa perceber, como nos ensinou a Madre Teresa de Calcutá, que sem essa gota o 
oceano seria mais pequenino. Pois, fazemos a diferença!

Assim se prepara o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Grande é o nosso Deus e todo-poderoso!” (Sl 146, 5)

Para ler:

Isaías 30, 19-26; Salmo 146 (147); Mateus 9, 35 – 10, 8.


