
Pensamento do dia – 29 de janeiro de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino de Deus é como um homem que lançou a 
semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem 
ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo 
maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo
da colheita». Jesus dizia ainda: «A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que 
parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na 
terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra; mas, depois de semeado, começa 
a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus 
ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra». Jesus pregava-lhes a palavra de 
Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes 
falava senão em parábolas; mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos.” (Mc 4, 26-34)

É mesmo um encanto: a vida escondida dentro de uma semente que, no silêncio e na solidão, 
germina e cresce para mostrar a todos a alegria da vida. Quantas vezes é no silêncio e na 
solidão que encontramos o sentido das coisas! Quando nos dispomos a enfrentar desafios, 
quando não deixamos que o sofrimento nos aniquile, ainda que doa muito, conseguiremos 
triunfar.

E o tamanho da semente nem é importante; sementes pequenas podem gerar árvores 
grandiosas. Viva a vida! 

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Põe no Senhor as tuas delícias
e Ele satisfará os desejos do teu coração!” ( Sl 36, 4)

Para ler:

Hebreus 10, 32-39; Salmo 36 (37); Marcos 4, 26-34.


