
Pensamento do dia – 5 de janeiro de 2021 

“Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como 

ovelhas sem pastor. Começou então a ensiná-los demoradamente. Como a hora ia já muito 

adiantada, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «O local é deserto e a hora 

já vai adiantada. Manda-os embora, para irem aos casais e aldeias mais próximas comprar de 

comer». Jesus respondeu-lhes: «Dai-lhes vós mesmos de comer». Disseram-Lhe eles: 

«Havemos de ir comprar duzentos denários de pão, para lhes darmos de comer?» Jesus 

perguntou-lhes: «Quantos pães tendes? Ide ver». Eles foram verificar e responderam: «Temos 

cinco pães e dois peixes». Ordenou-lhes então que os fizessem sentar a todos, por grupos, 

sobre a verde relva. Eles sentaram-se, repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Jesus 

tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu e pronunciou a bênção. Depois 

partiu os pães e foi-os dando aos discípulos, para que eles os distribuíssem. Repartiu por todos 

também os peixes. Todos comeram até ficarem saciados; e encheram ainda doze cestos com 

os pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens.” (Mt 6, 34-44) 

A propósito das celebrações do Natal, o Papa recordava-nos nestes dias que é preciso criar a 

“cultura do cuidado”. Sim, isso mesmo, se não cuidamos dos outros, de que serve sermos de 

Deus? 

A Boa Nova de hoje fala-nos da alimentação, uma necessidade básica para qualquer pessoa. E 

há tantos, perto e longe, que não têm o suficiente, ou mesmo nada para comer. E a lista de 

necessidade a acudir é extensa: cuidados de saúde, companhia, carinho, atenção, abraços, ser 

escutado… 

Precisamos de cuidar uns dos outros. Foi para isto que nos preparámos para o Natal. 

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“Deus fará justiça aos humildes!»” (Sl 71, 4) 

Para ler: 

1João 4, 7-10; Salmo 71 (72); Mateus 6, 34-44. 


