
Pensamento do dia – 13 de fevereiro de 2021 

“O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: «Onde estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos 

vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me». Disse Deus: «Quem te 

deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?». 

Adão respondeu: «A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu 

comi». O Senhor Deus perguntou à mulher: «Que fizeste?». E a mulher respondeu: «A 

serpente enganou-me e eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente: «Por teres feito 

semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais 

selvagens. Hás-de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei 

inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há-de 

atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar». O Senhor Deus disse à mulher: 

«Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em dor darás à luz os teus filhos. Sentir-te-ás 

atraída para o teu marido e ele te dominará». Depois disse ao homem: «Porque deste ouvidos 

à voz da tua mulher e comeste fruto da árvore de que Eu te havia proibido comer, maldita será 

a terra por tua causa. Com trabalho penoso tirarás dela o alimento todos os dias da tua vida. 

Produzir-te-á espinhos e abrolhos e terás de comer a erva dos campos. Comerás o pão com o 

suor do teu rosto, até voltares à terra da qual foste tirado; porque és pó e em pó te hás-de 

tornar». O homem deu à sua mulher o nome de ‘Eva’, porque ela foi a mãe de todos os 

viventes. O Senhor Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher e vestiu-lhas. Depois 

disse o Senhor Deus: «Se o homem já é como um de Nós, conhecedor do bem e do mal, só lhe 

falta estender a mão para colher também fruto da árvore da vida, comer dele e viver para 

sempre». E o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual tinha 

sido tirado. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden os Querubins e a 

chama fulgurante da espada, para guardar o caminho da árvore da vida.” (Gen ) 

“Onde estás?” Esta é a pergunta de hoje e de sempre. Está aqui uma boa parte da história da 

humanidade: quando nos escondemos por trás do pecado e da maldade só pode dar nisto: 

desaparece a confiança, a alegria de viver, o gosto pela verdade, a liberdade de sermos 

amados. É um texto para ler, reler e meditar. Quando deixarmos de ter medo da nossa nudez, 

da nossa pequenez, da nossa fraqueza, então saberemos que encontrámos o caminho. Deus 

está sempre aqui, connosco, para perdoar, abraçar, amar. Nós é que teimamos em 

permanecer na maldade e a procurar o castigo. 

Vejam o Evangelho: Deus quer que comamos o fruto da árvore da vida: Ele criou-nos para a 

abundância. O que nós não podemos é tornar-nos os donos da vida, pois se nos tornamos 

donos ficamos diminuídos, mais pequenos e limitados, privados de liberdade. Adão e Eva 

queriam um mundo do seu tamanho; Deus oferece-nos um mundo do tamanho d’Ele! 

Eu quero fazer parte disto! 

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para chegarmos à sabedoria do coração!” (Sl 89) 

Para ler: 

Génesis 3, 9-24; Salmo 89 (90); Marcos 8, 1-10. 


