
Pensamento do dia – 7 de dezembro de 2020

“Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de flores 
como o narciso, exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o esplendor 
do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as 
mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações perturbados: «Tende 
coragem, não temais: Aí está o vosso Deus, que vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele 
próprio vem salvar-vos». Abrir-se-ão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Então o coxo 
saltará como um veado e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto e 
as torrentes na aridez da planície; a terra seca transformar-se-á em lago e a terra sequiosa em 
nascentes de água. No covil dos chacais crescerão canas e juncos. Aí haverá uma estrada, que 
se chamará «caminho sagrado»; nenhum homem impuro passará por ele e nele os insensatos 
não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, nem andarão por ali animais ferozes. Por 
ele caminharão os resgatados e voltarão os que tiver libertado o Senhor. Hão-de chegar a Sião 
com brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o 
contentamento e acabarão a dor e os gemidos..” (Is 35, 1-10)

O profeta Isaías continua a animar-nos com a certeza da vinda do Senhor. “Aí haverá uma 
estrada que se chamará «caminho do Senhor»”. Sabem qual é essa estrada? É a rua, a avenida,
a praceta onde nós moramos! Sim, a tua morada é estrada sagrada onde Deus Se manifesta! E 
cada um de nós é arauto dessa verdade. Quando percebermos isso “reinarão o prazer e o 
contentamento e acabarão a dor e os gemidos!”

Assim se prepara o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis!” (Sl 84, 9)

Para ler:

Isaías 35, 1-10; Salmo 84 (85); Lucas 5, 17-26.


