
Pensamento do dia – 7 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de Simão e André. A 
sogra de Simão estava de cama com febre, e logo Lhe falaram dela. Jesus aproximou-Se, 
tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já
depois do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou 
reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas, que eram atormentadas por várias 
doenças, e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque 
sabiam quem Ele era. De manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu. Retirou-Se para um sítio 
ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura d’Ele e, quando O 
encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele respondeu-lhes: «Vamos a outros 
lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que Eu vim». E 
foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios” (Mc 1, 29-39)

A fé é um caminho e o caminho faz-se caminhando, com momentos de ânimo, outros de 
cansaço, descobertas de coisas maravilhosas, tropeções, às vezes quedas… é um caminho. 
Jesus faz questão de ir a outros lugares, a todos os lugares, a todas as pessoas. Fá-lo hoje e 
sempre, connosco e através de nós. E, de vez em quando, lá está num lugar ermo, para rezar, 
para recuperar forças, sempre na perspectiva de Se dar mais. É tão importante e tão bom 
conseguirmos os nossos lugares ermos!

Tenho insistido no refrão: “Não podemos confinar a fé”, nem a alegria, nem a esperança, nem 
o amor… Ponham-se a caminho. Que ninguém fique sem a consolação de Deus só porque 
ficámos no sofá. “Ai de mim se não anunciar o Evangelho!”, diz-nos S. Paulo na segunda 
leitura. Embora dizer isso todas as manhãs, quando nos levantamos. 
Bom dia para todos. Todos os dias!

Eu quero fazer parte disto!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Louvai o Senhor que salva os corações atribulados!” (Sl 146)

Para ler:

Job 7, 1-7; Salmo 146 (147); 1Coríntios 9, 16-23; Marcos 1, 29-39.


