
Pensamento do dia – 10 de dezembro de 2020

“«Sou Eu, o Senhor, teu Deus, que te seguro pela mão direita e te digo: ‘Não temas, Eu venho 
em teu auxílio’. Não temas, pobre verme de Jacob, bichinho de Israel. Eu venho socorrer-te — 
oráculo do Senhor—, o teu redentor é o Santo de Israel. Eu te converterei em trilho aguçado, 
novo e bem cortante; calcarás e triturarás os montes e transformarás em palha as colinas. Hás-
de joeirá-los e o vento os levará, o vendaval os dispersará. Mas tu exultarás no Senhor e te 
gloriarás no Santo de Israel. Os infelizes e os pobres buscam água e não a encontram e a sua 
língua está ressequida pela sede. Eu, o Senhor, os atenderei, Eu, o Deus de Israel, não os 
abandonarei. Farei brotar rios nos montes escalvados e fontes por entre os vales. 
Transformarei o deserto em lago e a terra seca em nascentes de água. No deserto farei crescer
o cedro, a acácia, a murta e a oliveira; na estepe plantarei o cipreste, o olmo e o pinheiro, para 
que todos vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez estas coisas, 
que o Santo de Israel as realizou».” (Is 41, 13-20)

O profeta Isaías fala-nos sempre a partir de uma relação visceral com Deus e, ao mesmo 
tempo, sabendo-se parte integrante do povo crente. Deixa-nos estas admiráveis passagens 
que despertam à confiança plena e nos confirmam na esperança. Hoje, particularmente, traz-
nos a certeza da mão de Deus sempre estendida para nos segurar.

É preciso deixarmos que Deus nos agarre. E é preciso que isso se traduza em mais alegrias, 
maiores certezas, muita confiança e, sobretudo, capacidade e vontade de amar e de se deixar 
amar.

Assim se prepara o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor é bom para com todos!” (Sl 144, 9)

Para ler:

Isaías 41, 13-20; Salmo 144 (145); Mateus 11, 11-15.


