
Pensamento do dia – 24 de março de 2021

“Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado n’Ele: «Se permanecerdes na 
minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará». Eles responderam-Lhe: «Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos 
escravos de ninguém. Como é que Tu dizes: ‘Ficareis livres’?» Respondeu Jesus: «Em verdade, 
em verdade vos digo: Todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora o escravo não fica para
sempre em casa ; o filho é que fica para sempre. Mas se o Filho vos libertar, sereis realmente 
homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão; mas procurais matar-Me, porque a 
minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto de meu Pai e vós fazeis o que ouvistes 
ao vosso pai». Eles disseram: «O nosso pai é Abraão». Respondeu-lhes Jesus: «Se fôsseis filhos 
de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-Me, a Mim que vos disse a verdade
que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai». Disseram-Lhe
eles: «Nós não somos filhos ilegítimos; só temos um pai, que é Deus». Respondeu-lhes Jesus: 
«Se Deus fosse o vosso Pai, amar-Me-íeis, porque saí de Deus e d’Ele venho. Eu não vim de 
Mim próprio; foi Ele que Me enviou».” (Jo 8, 31-42)

Conhecer a Verdade. A verdade é que a Cruz resgatou-nos do pecado. Porque continuamos a 
ser teimosos?
Naquele tempo alguns judeus tiveram dificuldade em aceitar a novidade do perdão. 
Mantinham Deus intocável, separado, distante. Jesus questionou-os precisamente por essa 
obstinação de não deixarem que Deus Se aproximasse. Questiona-nos também a nós, hoje. 
Acreditamos que Deus é Pai: que tal começarmos a viver como verdadeiros filhos de Deus?

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Digno é o Senhor de louvor e glória para sempre!” (Dn 3)

Para ler:

Daniel 3, 14-95; Daniel 3, 52-56; João 8, 31-42.


