
Pensamento do dia – 3 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra e os discípulos acompanharam-n’O. Quando 
chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados 
e diziam: «De onde Lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que Lhe foi dada e os prodigiosos 
milagres feitos por suas mãos? Não é Ele o carpinteiro, Filho de Maria, e irmão de Tiago, de 
José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós?». E ficavam perplexos a 
seu respeito. Jesus disse-lhes: «Um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus 
parentes e em sua casa». E não podia ali fazer qualquer milagre; apenas curou alguns doentes, 
impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias
dos arredores, ensinando.” (Mc 6, 1-6)

Hoje temos dois desafios claros: o carpinteiro, Filho de Maria, que todos conhecemos desde 
pequeno, tal como a costureira, o funcionário da fábrica, a enfermeira,  a médica, o professor…
todos eles bem conhecidos e com quem sempre convivemos, todos têm muito mais para dar 
do que aquilo a que nos habituámos. É sempre mais fácil qualificar a pessoa pelo que dela já 
conhecemos e achamos que podemos controlar, do que aceitar o outro cada dia com toda a 
disponibilidade para descobrir a novidade, a grandeza e a beleza dele. Só quando deixarmos o 
cómodo sofá do conhecimento adquirido e partirmos para a busca e a descoberta do outro 
poderemos entrar na dimensão cristã do amor fraterno. É válido para “o outro” em geral, é 
válido para o amigo de sempre, é válido para o casal… Deus desafia-nos a acolher a vida e a 
vida é sempre uma novidade!

O outro desafio prende-se com o próprio facto de sermos crentes: quando achamos que já 
sabemos tudo sobre Deus, quando nos acomodamos a uma fé baseada em rituais frios e 
repetidos, corremos o risco de não O reconhecer na sua novidade e na sua plenitude. Sim, é 
esse Jesus a Quem já no habituámos que nos traz grandes novidades e alegria. Hoje!

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios!” ( Sl 102, 2)

Para ler:

Hebreus 12, 4-15; Salmo 102 (103); Marcos 6, 1-6.


