
Pensamento do dia – 24 de dezembro de 2020

“Naquele tempo, Zacarias, pai de João Baptista, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou 
dizendo: «Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu 
um salvador poderoso na casa de David, seu servo. Assim prometera desde os tempos antigos, 
pela boca dos seus santos Profetas, que nos libertaria dos nossos inimigos e das mãos de todos
os que nos odeiam; que teria compaixão dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o 
juramento que fizera a Abraão, nosso pai: que nos concederia a graça de O servirmos um dia 
sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça, na sua presença, 
todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à 
sua frente a preparar os seus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a salvação, pela 
remissão dos pecados; graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos 
visita como sol nascente, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte e dirigir 
os nossos passos no caminho da paz».” (Lc 1, 67-79)

Partilho convosco a seguinte reflexão feita por um padre espanhol:

NÃO HAVERÁ NATAL?

Claro que sim!

Mais silencioso e com mais profundidade,

Mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu em solidão.

Sem muitas luzes na terra, mas com a da estrela de Belém

fulgurando trilhas de vida em sua imensidão.

Sem cortejos reais colossais, mas com a humildade de sentir-nos

pastores e servos buscando a Verdade.

Sem grandes mesas e com amargas ausências, mas com a presença de um Deus que tudo 
plenificará.

Não haverá Natal?

Claro que sim!

Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido pelo que está por chegar.

Sem barulhos nem ruídos, propagandas ou foguetes...

mas vivendo o Mistério sem medo do "covid-herodes" que pretende

tirar-nos até o sonho da esperança.

Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado

e partilha, como Cristo no presépio, nossa pobreza, prova, pranto, angustia e orfandade.

Haverá Natal porque necessitamos de uma luz divina no meio de tanta escuridão.

A Covid19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos que no céu põe sua esperança e 
seu maior ideal.



Haverá Natal!

Cantaremos nossos cantos natalinos!

Deus nascerá e nos trará a liberdade!

(Pe. Javier Leoz, pároco de São Lourenço em Pamplona, Espanha)

Assim se prepara o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol 
nascente, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos 
passos no caminho da paz!” (Lc 1, 78-79)

Para ler:

2Samuel 7, 1-16; Salmo 88 (89); Lucas 1, 67-79.


