
Pensamento do dia – 21 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 
quarenta dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens, e os Anjos serviam-
n’O. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o 
Evangelho, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e 
acreditai no Evangelho».” (Mc 1, 12-15)

Quando fazemos caminhadas longas podemos sempre encontrar alguma coisa que nos serve 
de consolação para o esforço: pode ser uma pedra grande onde nos sentamos a descansar, um
pensamento de uma boa memória que nos ocorre espontaneamente, um ângulo de paisagem 
particularmente bonita, uma flor que desponta em algum lugar improvável, uma fonte de água
fresca… Não pode ser só cansaço e esforço, é bom que hajam motivações e pequenos consolos
que nos animam. A Palavra de hoje oferece-nos três coisas que são motivação para a nossa 
caminhada: na primeira leitura Deus fala-nos da sua Aliança que é para sempre; a segunda 
Leitura recorda-nos a paciência de Deus, sempre à espera do momento oportuno para se pôr 
do nosso lado; o Evangelho leva-nos ao deserto, lugar inóspito e cruel que Jesus aproveita para
entrar em comunhão total com o Pai, transformando-o num lugar aprazível. Já o Salmo, na sua 
simplicidade, põe-nos a rezar para que essas três coisas, a Aliança, a Paciência de Deus e a 
oportunidade de estar em comunhão com Ele, mesmo na adversidade, nos apontem o 
caminho da redenção.

Já numa ocasião partilhei aqui um dos momentos lindos que vivi quando estive com os Índios: 
numa das caminhadas que fizemos para visitar uma aldeia, uma das caminhadas mais 
exigentes por causa da distância, a um determinado momento alguns seguiram por um 
caminho diferente; chegados já muito à frente, num descampado, resolvemos parar para 
esperar pelos que tinham seguido por esse outro caminho. Demoraram muito a aparecer e a 
preocupação começou a ser grande. Quando finalmente os vimos, fomos logo ter com eles. 
Perguntei: “Então, vocês estão bem? Perderam-se?” A resposta foi imediata: “Índio não se 
perde, Padre, às vezes erra caminho mas nunca se perde. Esqueceu que esta terra é a nossa 
casa?” Senti na altura um misto de constrangimento e de alegria. Constrangimento porque 
achei que perdi uma oportunidade de estar calado; alegria, porque aprendi uma lição daquelas
que nunca mais esquecemos. E hoje lembrei-me disso: nós não nos perdemos. Erramos 
caminho muitas vezes, mas estamos em casa e estamos bem acompanhados. Deus não nos 
larga. O caminho da Quaresma também passa por redescobrir os caminhos de redenção que 
Deus nos aponta.

Eu quero aproveitar!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Mostra-me, Senhor, os teus caminhos!” (Sl 24)

Para ler:

Génesis 9, 8-15; Salmo 24 (25); 1Pedro 3, 18-22; Marcos 1, 12-15.

N.B. Proposta: Para aproveitarmos melhor a Quaresma, sugiro que em cada casa haja um 
cantinho que seja o nosso altar. Pode ser enfeitado com um bordado ou um pano colorido. 
Hoje pomos lá a Bíblia aberta no Evangelho de hoje. Cada membro da família pode 



comprometer-se a ler a leitura e, se acharem bem, podem partilhar em família o significado da 
Palavra de Deus.


