
Pensamento do dia – 18 de março de 2021 

“Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: «Se Eu der testemunho de Mim mesmo, o meu 

testemunho não será considerado verdadeiro. É outro que dá testemunho de Mim e Eu sei que 

o testemunho que Ele dá de Mim é verdadeiro. Vós mandastes emissários a João Baptista e ele 

deu testemunho da verdade. Não é de um homem que Eu recebo testemunho, mas digo-vos 

isto para que sejais salvos. João era uma lâmpada que ardia e brilhava e vós, por um momento, 

quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas Eu tenho um testemunho maior que o de João, pois 

as obras que o Pai Me deu para consumar —as obras que realizo — dão testemunho de que o 

Pai Me enviou. E o Pai, que Me enviou, também Ele deu testemunho de Mim. Nunca ouvistes a 

sua voz, nem vistes a sua figura e a sua palavra não habita em vós, porque não acreditais 

n’Aquele que Ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando encontrar nelas a vida eterna; são 

elas que dão testemunho de Mim e não quereis vir a Mim para encontrar essa vida. Não é dos 

homens que Eu recebo glória; mas Eu conheço-vos e sei que não tendes em vós o amor de 

Deus. Vim em nome de meu Pai e não Me recebeis; mas se vier outro em seu próprio nome, 

recebê-lo-eis. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não procurais a 

glória que vem só de Deus? Não penseis que Eu vou acusar-vos ao Pai: o vosso acusador será 

Moisés, em quem pusestes a vossa esperança. Se acreditásseis em Moisés, acreditaríeis em 

Mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como haveis 

de acreditar nas minhas palavras?».” (Jo 5, 31-47) 

É um texto algo pesado, denso. Vale a pena lê-lo e meditá-lo com calma. Em tempo de 

Quaresma, ao sermos chamados à conversão, várias vezes a Palavra nos desafia a uma 

verdadeira mudança: “Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não 

procurais a glória que vem só de Deus?” A conversão é mesmo essa: nós não somos o centro; é 

Deus que está no centro. Por isso há esperança. 

Eu quero aproveitar! 

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“Para glória do teu nome, salva-nos, Senhor!” (Sl 105) 

Para ler: 

Êxodo 32, 7-14; Salmo 105 (106); João 5, 31-47. 


