
Pensamento do dia – 25 de março de 2021

“Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada 
Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de 
David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia 
de graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que 
saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste graça diante 
de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e 
chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará 
eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como 
será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e
a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será 
chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice e 
este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». 
Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».” (Lc 1, 26-
38)

Hoje começa o Natal. Silencioso, sem luzes nem alaridos, envolvido no santuário que é o útero 
de Maria, o útero de qualquer mulher, Jesus é concebido porque o Espírito Santo gera vida, 
Deus gera vida. É Deus que Se faz Homem, plenamente homem e plenamente Deus. 
Permanece um mistério, não por não sabermos o que é, mas porque permanece uma 
maravilha que ultrapassa o nosso entendimento descobrir que Deus quis fazer-Se homem, 
fazer-Se um de nós, participar na nossa história para nos redimir totalmente. Será que ainda é 
possível não acreditar? Pois eu acredito e sinto-me honrado e amado por Deus nos visitar 
desta maneira. Somos filhos no Filho. A liberdade e a dignidade de sermos filhos de Deus 
confirma a nossa esperança.

Com Maria, digamos todos: “Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade!”

Eu quero ser parte disto!

Bom dia para todos!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade!” (Lc 1; Sl 39)

Para ler:

Isaías 7, 10 – 8, 10; Salmo 39 (40); Hebreus 10, 4-10; Lucas 1, 26-38.


