
Palavra, fé e vida – 12 de abril de 2021

“Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus. Foi ter com
Jesus de noite e disse-Lhe: «Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois 
ninguém pode realizar os milagres que Tu fazes se Deus não está com ele». Jesus respondeu-
lhe: «Em verdade, em verdade te digo: Quem não nascer de novo não pode ver o reino de 
Deus». Disse-Lhe Nicodemos: «Como pode um homem nascer, sendo já velho? Pode entrar 
segunda vez no seio materno e voltar a nascer?» Jesus respondeu: «Em verdade, em verdade 
te digo: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que 
nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é espírito. Não te admires por Eu te haver 
dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer: ouves a sua voz, mas não 
sabes donde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do 
Espírito».” (Jo 3, 1-8)

Durante o tempo pascal a liturgia da palavra oferece-nos uma série de catequeses sobre a fé. 
Hoje é com Nicodemus que nos perguntamos: Que significa nascer de novo? Sim, nascer de 
novo, romper com hábitos e razões que não nos ajudam a crescer, atrever-se a questionar as 
nossas estruturas mentais e espirituais para que seja o Espírito Santo a reconstruir-nos. Nós 
nascemos da carne; mas pelo baptismo e pela fé renascemos no Espírito.

Não basta conhecer Jesus e reconhecer que Ele é Deus. Torna-se necessário deixar-nos 
transformar pela fé. A ressurreição faz isso connosco: muda-nos, faz-nos maiores, alarga os 
nossos horizontes até ao infinito.

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

“Felizes os que confiam no Senhor!” (Sl 2)

Para ler:

Actos 4, 23-31; Salmo 2; João 3, 1-8.


