
Pensamento do dia – 6 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-Lhe tudo o que 
tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo para um lugar isolado e 
descansai um pouco». De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem 
tinham tempo de comer. Partiram, então, de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. 
Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam; e, de todas as cidades, acorreram a 
pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande 
multidão e compadeceu-Se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E 
começou a ensinar-lhes muitas coisas.” (Mc 6, 30-34)

Mais uma vez, um grande desafio: procurar um tempo de descanso. Já é difícil fazê-lo em 
“tempo normais”, tal é a lufa-lufa de atividades que temos. Mas se não encontrarmos o tempo
do descanso todos sabemos que começaremos a atrapalhar-nos. E em confinamento? Ouvi 
alguém dizer, aqui há tempos, que tinha um casamento muito feliz mas que estava perante um
desafio muito grande: quando casaram, prometeram fidelidade, obviamente, e fazem questão 
de cumprir; mas nunca tinham imaginado que pudesse ser 24 horas por dia durante tantos 
dias seguidos! Ainda por cima com os filhos sempre em casa… Que fazer? Como fazer? Não sei 
dar conselhos, cada um saberá encontrar caminhos. Mas este Evangelho inspira algumas coisas
que podem ser úteis: aproveitar para rezar mais tempo juntos? Decidir momentos de silêncio, 
não por estarmos amuados ou zangados, mas porque queremos dar espaço à escuta do que 
nos vai no coração e na alma? Arranjar algum jogo / diversão que possa incluir toda a família 
(e, a propósito disso, há quanto tempo é que não se divertem juntos, mesmo em casa, como 
nos tempos de namoro ou quando as crianças eram pequenas?) ? Contar histórias uns aos 
outros ou até partilhar coisas da nossa história que ainda não partilhámos ou que já estão 
esquecidas no tempo?... 

Pois não sei. A verdade é que naquele tempo Jesus chamou os seus discípulos para descansar. 
Ele certamente sabe do que nós precisamos.

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor é meu pastor, nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma!” ( Sl 22, 1)

Para ler:

Hebreus 13, 15-21; Salmo 22 (23); Marcos 6, 30-34.


