
Pensamento do dia – 24 de fevereiro de 2021

“Naquele tempo, aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus e Ele começou a dizer: 
«Esta geração é uma geração perversa: pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão 
o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será 
também o Filho do homem para esta geração. No juízo final, a rainha do sul levantar-se-á com 
os homens desta geração e há-de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a 
sabedoria de Salomão; e aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de
Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão-de condená-la, porque fizeram penitência ao 
ouvir a pregação de Jonas; e aqui está quem é maior do que Jonas».” (Lc 11, 29-32)

A fé é dom de Deus, nasce do encontro com Deus, da escuta da sua Palavra, da descoberta que
fazemos da sua força e presença entre nós; Confirma-se na Cruz; alimenta-se da caridade e 
celebra-se na Liturgia. A fé pode provocar milagres, e temos disso tantos testemunhos, mas o 
próprio milagre é dom gratuito de Deus, não é uma troca comercial. Uma fé que dependa de 
milagres é obviamente frágil, pequenina, feita a “olhar para o umbigo”. Essa é a reflexão que 
Jesus nos propõe hoje ao chamar “geração perversa” aos que constantemente pedem sinais. 
Não está errado pedir sinais; o que não podemos é achar que só acreditamos vendo o sinal. 
Além disso, pelo Baptismo, o sinal também somos nós sempre que, reconhecendo a nossa 
fraqueza e com atitude humilde nos dispomos a acreditar, a ver mais longe, a confiar. O sinal é 
também a fraternidade, a caridade, o perdão… tudo o que nos faça estar mais perto de Deus e 
uns dos outros.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Sempre que Te invoco, Tu atendes a minha oração, Senhor!” (Sl 137)

Para ler:

Jonas 3, 1-10; Salmo 137 (138); Lucas 11, 29-32.


