
Palavra, fé e vida – 24 de junho de 2021

“Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e 
parentes souberam que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício e congratularam-se com 
ela. Oito dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. 
Mas a mãe interveio e disse: «Não, Ele vai chamar-se João». Disseram-lhe: «Não há ninguém 
da tua família que tenha esse nome». Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como 
queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu: «O seu nome é João». 
Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua e 
começou a falar, bendizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a 
região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos. Quantos os ouviam contar 
guardavam-nos em seu coração e diziam: «Quem virá a ser este menino?». Na verdade, a mão 
do Senhor estava com ele. O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se. E foi habitar no
deserto até ao dia em que se manifestou a Israel.” (Lc 1, 57-66.80)

Celebramos a solenidade de S. João Baptista, o homem que nos levou a descobrir a surpresa 
de Deus: O Deus distante torna-Se presente e pede o Baptismo! Seja o relato do nascimento 
de João Baptista, conteúdo do Evangelho de hoje, seja a sua pregação no deserto, e até a sua 
própria morte, tão cruel, mostram-nos um coração aberto à novidade, disposto à conversão, 
humilde, consciente de que a sua grandeza reside em tornar-se pequeno para que Deus cresça 
nele. «Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de Lhe 
descalçar as sandálias» (Mt 3, 11), lembram-se? A surpresa de Deus é mesmo essa: fazer-nos 
grandes na nossa pequenez, poque Ele faz-Se Um connosco!

João Baptista pregou o baptismo da conversão, ao qual o próprio Jesus se sujeitou, porque não
há fé verdadeira sem conversão contínua. E nós, como estamos de fé? Ainda somos capazes de
nos surpreender com a presença de Deus na nossa vida?

Eu quero pertencer aqui!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

Obrigado, Senhor, porque me fizeste tão maravilhosamente! (Sl 138)

Para ler:

Isaías 49, 1-6; Salmo 138 (139); Actos 13, 22-26; Lucas 1, 57-80.


