
Pensamento do dia – 25 de dezembro de 2020

“Quando os Anjos se afastaram dos pastores em direcção ao Céu, começaram estes a dizer uns
aos outros: «Vamos a Belém, para vermos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a 
conhecer». Para lá se dirigiram apressadamente e encontraram Maria e José e o Menino 
deitado na manjedoura. Quando O viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado 
sobre aquele Menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria 
conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, 
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido 
anunciado.” (Lc 2, 15-20)

Chega pequenino, vulnerável, a necessitar de calor, de alimento, de carinho… É assim o nosso 
Deus! Surpreendente!

“A Palavra de Deus fez-Se Carne!” Palavras que não voam com o vento, que encarnam, que 
mostram todo o seu esplendor e poder num pobre estábulo e numa Cruz dolorosa e injusta. 
Repito, é assim o nosso Deus! Surpreendente!

Deixo o seguinte texto do Papa Francisco para meditarmos:

"Natal és tu,

quando decides nascer novamente todos os dias

e deixar entrar Deus na tua alma.

A árvore de Natal és tu

quando resistes fortemente

aos ventos e às dificuldades da vida.

As decorações de Natal és tu

quando as tuas virtudes são as cores

que adornam a tua vida.

O sino de Natal és tu

quando chamas,

reúnes e tentas unir.

És também a luz de Natal

quando iluminas com a tua vida

o caminho dos outros

com a bondade, a paciência, a alegria e a generosidade.

Os anjos de Natal és tu

quando cantas para o mundo

uma mensagem de paz, de justiça e de amor.

A estrela de Natal és tu



quando levas alguém

ao encontro com o Senhor.

És também os reis magos

quando dás o melhor que tens

sem te importares a quem o dás.

A música de Natal és tu

quando conquistas a harmonia dentro de ti.

O presente de Natal és tu

quando és um verdadeiro amigo

e irmão de todos os seres humanos.

As felicitações de Natal és tu

quando perdoas e restabeleces a paz

mesmo quando sofres.

A ceia de Natal és tu

quando sacias com pão e com esperança

o pobre que está a teu lado.

Tu és a noite de Natal

Quando humilde e consciente recebes

no silêncio da noite

o Salvador do Mundo

sem barulho nem grandes celebrações;

tu és o sorriso da confiança e ternura

na paz interior de um Natal perene

que estabelece o reino dentro de ti.

Um bom Natal a todos os que

se assemelham ao Natal! 

(Papa Francisco)

Preparados? Desejo que sim. Deus aí está. Cuidemos d’Ele e deixemos que Ele cuide de nós.

Foi para isto que preparámos o Natal!

Bom dia para todos.



P. Mário Campos

Para rezar:

“Nós somos o Povo Santo, Resgatados do Senhor,
Pretendidos, Cidade nunca abandonada!” (Is 62, 11-12)

Para ler:

Isaías 62, 11-12; Salmo 96 (97); Tito 3, 4-7; Lc 2, 15-20


