
Pensamento do dia – 31 de dezembro de 2020

“No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele 
estava com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. N’Ele estava a vida e a 
vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. 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. O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o 
homem. Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. Veio para o que 
era seu e os seus não O receberam. Mas àqueles que O receberam e acreditaram no seu 
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou 
entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de 
graça e de verdade. João dá testemunho d’Ele, exclamando: «Era deste que eu dizia: ‘O que 
vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim’». Na verdade, foi da 
sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque, se a Lei foi dada por meio 
de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus, nunca ninguém O viu. 
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai, é que O deu a conhecer.” (Jo 1, 1-18)

S. João transporta-nos às origens, quando Deus criou tudo pela sua Palavra. E no final de cada 
dia “Deus viu que tudo era bom!”, lembram-se? 

Pois “o Verbo (a Palavra) fez-Se carne e habitou entre nós!” É a grande Boa Nova do Natal. 
Deus encarna a nossa existência e a nossa história para nos redimir. Às portas de celebrarmos 
a oitava de Natal, o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, saibamos deixar que Deus olhe para nós,
olhe por nós, nos ame.

Foi para isto que nos preparámos para o Natal.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Alegrem-se os céus e exulte a terra!” (Sl 95, 11)

Para ler:

1João 2, 18-21; Salmo 95 (96); João 1, 1-18.


