
Pensamento do dia – 17 de janeiro de 2021

“Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que 
passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras 
e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que 
procurais?». Eles responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes 
Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde morava e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das 
quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram 
Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer
dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de 
João. Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.” (Jo 1, 35-42)

Duas perguntas fundamentais:
«Que procurais?» Sim, procuramos o quê? Procuramos a quem? A fé não pode ser uma coisa 
estável, adquirida de uma vez por todas. É claro que o dom da fé é-nos dado por inteiro. Mas a
fé é um dom maior, sempre maior que nós, precisamente para nos fazer crescer. Procurar, 
interessar-se por conhecer mais, rezar num diálogo íntimo com Deus, escutar a Palavra, amar, 
… A busca cristã já é em si mesma um encontro!

A segunda pergunta: «Onde moras?» A vida de fé consiste no desejo de estar com Jesus, 
descobrir que Ele mora connosco lá em cas, mora na casa do vizinho, mora nos hospitais, nas 
prisões, debaixo da ponte, mora no pobre, no abandonado, no idoso, na criança… 

Procurar Jesus, encontrar Jesus, estar com Ele e segui-l’O: este é o caminho.

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Eu venho, Senhor, para fazer a tua vontade!” (cf Sl 39)

Para ler:

1Samuel 3, 3-19; Salmo 39 (40); Coríntios 6, 13-20; João 1, 35-42.


