
Pensamento do dia – 16 de março de 2021

“Naqueles dias, o Anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía 
água, em direcção ao Oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o Oriente. As 
águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O Anjo fez-me sair 
pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que está voltada 
para o Oriente. As águas corriam do lado direito. Depois saiu na direcção do Oriente com uma 
corda na mão; mediu mil côvados e mandou-me atravessar: a água chegava-me aos 
tornozelos. Mediu outros mil côvados e mandou-me atravessar: a água chegava-me aos 
joelhos. Mediu ainda mil côvados e mandou-me atravessar: a água chegava-me à cintura. Por 
fim, mediu mais mil côvados: era uma torrente que eu não podia atravessar. As águas tinham 
aumentado até se perder o pé, formando um rio impossível de transpor. Disse-me então o 
Anjo: «Viste, filho do homem?» E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando cheguei, 
vi nas margens da torrente uma grande quantidade de árvores, de um e outro lado. O Anjo 
disse-me: «Esta água corre para a região oriental, desce até Arabá e entra no mar, para que as 
suas águas se tornem salubres. Em toda a parte aonde chegar esta torrente, todo o ser vivo 
que nela se move terá novo alento e o peixe será muito abundante. Porque aonde esta água 
chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta 
torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto: a 
sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos,
porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio».” (Ez 
47, 1-12)

Proponho hoje uma meditação sobre esta profecia de Ezequiel que nos é apresentada na 
primeira leitura. É uma profecia sobre o Baptismo: que grande dom que recebemos no dia em 
que fomos baptizados. Vale mesmo a pena pensar nisso.

Não posso deixar de espreitar o Evangelho: a vida vale mais do que a lei! Neste tempo em que 
decorre a proposta de legalização da eutanásia, cabe mesmo perguntar: que valor damos à 
vida? Que fazemos para cuidar verdadeiramente uns dos outros? Não é só nas situações de fim
de vida; é em todas as situações em que parece que a vida não faz mais sentido que nos cabe 
recorrer à fé, à esperança e à caridade. Jesus sofre em cada irmão caído pelo pecado, pela 
doença, pela velhice, pelo desânimo… Jesus, caído, pede-nos para estender a mão, como Ele 
fez: estendeu a mão e restituiu a vida!

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Vinde e contemplai as obras do Senhor!” (Sl 45)

Para ler:

Ezequiel 47, 1-12; Salmo 45 (46); João 5, 1-16.


