
Pensamento do dia – 14 de janeiro de 2021

“Irmãos: Como diz o Espírito Santo, «Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os 
vossos corações, como no tempo da provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos 
pais Me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, durante quarenta 
anos. Por isso Me indignei contra essa geração e disse: É um povo de coração transviado, que 
não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso». 
Tende cuidado, irmãos, que nenhum de vós tenha um coração mau e incrédulo, que o afaste 
do Deus vivo. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto dura o tempo que se chama 
‘hoje’, para que nenhum de vós se endureça, seduzido pelo pecado. Porque todos nós nos 
tornamos participantes de Cristo, desde que mantenhamos firme até ao fim a confiança 
inicial.” (Heb 3, 7-14)

O dia de hoje é sempre o dom maior. O momento que vivemos, agora, é o único que conta 
mesmo. É claro que temos uma história: conhecê-la é augúrio de buscas mais iluminadas para 
o futuro. É claro que o futuro acontece: manter a esperança é condição para o vivermos em 
liberdade. Mas o que aconteceu há um minuto atrás já está feito, já ninguém pode mudar; e o 
que vai acontecer daqui a um minuto, ainda que possamos preparar-nos bem, não depende 
totalmente de nós. A sabedoria cristã está aí: conscientes do passado, esperamos e 
preparamo-nos para o futuro, e a certeza que temos é que hoje, agora, somos amados.

Hoje. Agora. Eis que a história e a esperança se encontram. É o momento de sermos 
verdadeiramente cristãos.

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Quem me dera ouvir hoje a tua voz, Senhor!” (cf Sl 94, 8)

Para ler:

Hebreus 3, 7-14; Salmo 94 (95); Marcos 1, 40-45.


