
Pensamento do dia – 9 de dezembro de 2020

“«A quem Me comparareis que seja semelhante a Mim? — diz o Deus Santo— Erguei os olhos 
para o alto e olhai. Quem criou estas estrelas? Aquele que as conta e as faz marchar como um 
exército e as chama a todas pelos seus nomes. Tal é a sua força e tão grande é o seu poder, 
que nenhuma falta à chamada. Jacob, porque dizes; Israel, porque afirmas: ‘O meu destino 
está oculto ao Senhor e a minha causa passa despercebida ao meu Deus’? Não o sabes, não o 
ouvistes dizer? O Senhor é um Deus eterno, criador da terra até aos seus confins. Ele não Se 
cansa nem Se fatiga e a sua inteligência é insondável. Dá força ao que anda exausto e vigor ao 
que anda enfraquecido. Os jovens cansam-se e fatigam-se e os adultos tropeçam e vacilam. 
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, formam asas como as águias. Correm 
sem se fatigarem, caminham sem se cansarem».” (Is 40, 25-31)

O diálogo, às vezes um doloroso diálogo de surdos, entre a ciência e a fé, tem que ser 
oportunidade de sermos sempre mais, sempre maiores, todos. A ciência tem um papel 
fundamental: descobrir o que já lá está, o por quê, o como, e ajudar a que tudo concorra a 
nosso favor; mas a verdade é que não cria nada. Deus revela-Se, esteve lá sempre, mesmo 
quando ainda não existíamos, vive o nosso dia a dia, e lá estará quando já não houver palavras,
na morte e depois da morte. Deus é o Criador, a razão de toda a existência, o Salvador. Por isso
nos pergunta: “A quem me comparareis que seja semelhante a Mim?”

Quando percebermos isso, vamos à fonte da esperança!

Assim se prepara o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor é clemente e compassivo,
clemente e cheio de bondade!” (Sl 102, 8)

Para ler:

Isaías 40, 25-31; Salmo 102 (103); Mateus 11, 28-30.


