
Pensamento do dia – 9 de janeiro de 2021

“Naquele tempo, foi Jesus com os seus discípulos para o território da Judeia, onde Se demorou
com eles, e começou a baptizar. João baptizava em Enon, perto de Salim, porque ali a água era 
abundante e aparecia muita gente para se baptizar. João ainda não tinha sido encarcerado. 
Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram 
ter com João e disseram-lhe: «Mestre, Aquele que estava contigo na outra margem do Jordão 
e de quem deste testemunho anda a baptizar e todos vão ter com Ele». João respondeu: 
«Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do Céu. Vós próprios sois 
testemunhas de que eu disse: ‘Não sou o Messias, mas aquele que foi enviado à sua frente’. 
Quem tem a esposa é o esposo; e o amigo do esposo, que o acompanha e escuta, sente muita 
alegria ao ouvir a sua voz. Essa é a minha alegria, que agora é completa: Ele deve crescer e eu 
diminuir».” (Jo 3, 22-30)

Jesus foi com os seus discípulos para a Judeia, e ali começou a baptizar. Ainda antes de 
celebrarmos o Baptismo de Jesus, a liturgia leva-nos já à origem do verdadeiro Baptismo: o 
Baptismo é mesmo remissão dos pecados, para podermos ser d’Ele. 

É claro que por sermos baptizados, não deixamos de ser humanos, constantemente tentados a
buscar-nos a nós mesmos em vez de buscarmos unicamente Deus. E sempre que pusermos 
Deus em primeiro lugar, abre-se o nosso espaço e “cabem todos”. O próprio João Baptista dá o
mote: “Eu não sou o Messias”. Com a fama que tinha, não lhe faltaram motivos para ser um 
líder de sucesso. Mas preferiu ser sempre mais pequeno para dar lugar a Cristo. Por isso se 
tornou tão grande. Por isso saiu vencedor.

Foi para isto que nos preparámos para o Natal: para sermos grandes porque somos amados 
por Deus!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Deus ama o seu povo!»” (cf Sl 149, 4)

Para ler:

1João 5, 14-21; Salmo 149; João 3, 22-30.


