
Pensamento do dia – 13 de dezembro de 2020

“Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, para dar 
testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio 
para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram, 
de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem és tu?». Ele confessou a 
verdade e não negou; ele confessou: «Eu não sou o Messias». Eles perguntaram-lhe: «Então, 
quem és tu? És Elias?». «Não sou», respondeu ele. «És o Profeta?». Ele respondeu: «Não». 
Disseram-lhe então: «Quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos 
enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: «Eu sou a voz do que clama no deserto: 
‘Endireitai o caminho do Senhor’, como disse o profeta Isaías». Entre os enviados havia 
fariseus que lhe perguntaram: «Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o 
Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, mas no meio de vós está Alguém que 
não conheceis: Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia 
das sandálias». Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a baptizar.” 
(Jo 1, 6-8.19-28)

Hoje celebramos o domingo da alegria. A alegria não se compra, é dom. Não se trata apenas 
de ficar contente de forma passageira; a alegria trespassa a vida toda, cada momento, em cada
lugar. É a alegria de ser cristão, de ser pai, de ser mãe, de ser irmão e amigo, de amar e ser 
amado.

S. Paulo, na segunda leitura de hoje, pede-nos três coisas: “Vivei sempre alegres, orai sem 
cessar, dai graças em todas as circunstâncias”.

Assim se prepara o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
santo é o seu Nome!” (Lc 1, 49)

Para ler:

Isaías 61, 1-11; Lucas 1, 46-54; 1Tessalonicenses 5, 16-24; João 1, 6-28


