
Pensamento do dia – 13 de junho 2020

“Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Vós sois a luz do 
mundo… a vossa luz deve brilhar diante de todos!” (Mt 5, 13-14.16)

Há pessoas que deixam marcas tão profundas na história da humanidade que fazemos sempre 
a sua memória em ambiente de festa. Santo António foi um desses grandes homens da 
história. Marca-nos, sem dúvida, pela sua fé, pelo modo como viveu a sua vocação cristã: 
homem sempre atento a Deus e aos outros, particularmente os mais pobres; a relação tu a Tu 
com Deus permitiu-lhe deixar-nos alguns dos escritos mais belos sobre Deus e a Igreja. Pela 
sua grande fé recebeu o dom de fazer milagres, fazendo renascer a vida e a esperança a muitas
pessoas. Continua hoje a ser invocado por muitos cristãos, em todo o mundo, como poderoso 
intercessor.
Marca-nos também porque foi um grande um grande humanista: as suas qualidades de orador
e a sua constante disponibilidade para servir angariaram a estima de toda a gente. Ninguém 
lhe era indiferente e a todos tratou com estima. A liberdade de pertencer a Deus faz destas 
coisas!

Há alguns dias atrás lemos este mesmo Evangelho de hoje. Ao relê-lo, pensando neste Santo 
tão querido, saibamos perceber que ser sal e luz é missão de todos: sermos sal para dar sabor, 
leia-se esperança e alegria, à vida; ser luz para dissipar todas as trevas causadas pelo medo, 
pelas mágoas, pelo pecado. Sim, isto é mesmo para todos nós. 
Santo António interceda por nós!

Bom dia para todos!

P. Mário Campos

Para rezar:

“Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos.” (Sl 18 B, 9)

Para ler:

Eclesiástico 39, 8-14; Salmo 18 B (19 B); Mateus 5, 13-19.

Oração da Liturgia:

“Deus eterno e todo-poderoso, que deste ao teu povo, em Santo António de Lisboa, um 
pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor nas suas necessidades concede 
que, pelo seu auxílio, sigamos fielmente os princípios da vida cristã para merecermos a tua 
proteção em todas as necessidades.
Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amen.


