
Pensamento do dia – 19 de janeiro de 2021

“Irmãos: Deus não é injusto. Ele não pode esquecer o vosso trabalho e o amor que mostrastes 
pelo seu nome, colocando-vos ao serviço dos santos, no passado e no presente. Desejamos, 
porém, que cada um de vós mostre o mesmo zelo, mantendo intacta a sua esperança até ao 
fim, de modo que não vos torneis tíbios, mas imiteis aqueles que, pela fé e pela esperança, se 
tornam herdeiros dos bens prometidos. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não 
tinha outro maior por quem jurar, jurou por Si próprio, dizendo: «Eu te cumularei de bênçãos e
multiplicarei a tua posteridade». E por ter perseverado pacientemente, Abraão alcançou a 
realização da promessa. Os homens, de facto, juram por alguém maior que eles e o juramento 
é uma garantia que põe fim às suas contendas. Por isso Deus, querendo mostrar solenemente 
aos herdeiros da promessa como era imutável o seu desígnio, comprometeu-Se com 
juramento. Assim, por dois actos irrevogáveis, nos quais é impossível Deus mentir, nós temos 
um forte incentivo para nos refugiarmos firmemente na esperança proposta. Nela tem a nossa 
alma uma âncora inabalável e segura, que penetra para além do véu, onde entrou Jesus como 
nosso precursor, constituído sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec.” 
(Heb 6, 10-20)

Hoje escolhi a primeira leitura, da carta aos Hebreus. É-nos proposta a figura de Abraão por ter
“perseverado pacientemente”. A paciência perseverante brota à humildade e leva-nos à 
humildade. A humildade é condição para sermos verdadeiramente livres e felizes.

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Grandes são as obras do Senhor,
admiráveis para os que nelas meditam!” ( Sl 110, 2)

Para ler:

Hebreus 6, 10-20; Salmo 110 (111); Marcos 2, 23-28.


