
Pensamento do dia – 20 de junho 2020

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. 
Por isso vos digo: não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer nem, 
quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o 
corpo mais do que o vestuário? (…) Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o 
mais vos será dado por acréscimo. Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o
dia de amanhã trará as suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado.»” (Mt 6, 24-25.33-34)

E agora? E aquele petisco que gosto tanto de ir comer com os amigos? E aquela roupa e 
sapatos que estão na moda? E o perfume que todos querem?...
E sobre o dia de amanhã? Não precisamos ir trabalhar, ganhar a vida?
O mais bonito disto tudo é que não se trata de proibições; saibamos procurar a alegria, o 
perdão, a partilha, o bem do outro… claro, Ele já o disse: «procurai o Reino de Deus e tudo o 
mais vos será acrescentado!» E, quanto ao dia de amanhã, obviamente Jesus não nos pede 
para sermos parasitas preguiçosos. Saibamos, isso sim, fazer de cada dia um encontro com a 
graça e a bênção da sua presença e uma oportunidade de alargar o espaço do amor fraterno.

Que Ele nos dê em abundância! E que nós saibamos partilhar sempre mais!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor fez uma aliança connosco,
assegurar-nos-á para sempre o seu favor.” (Sl 88. 4.29)

Para ler:

2 Crónicas 24, 17-25; Salmo 88 (89); Mateus 6, 24-34.

N.B. Hoje a Igreja celebra a festa do Imaculado Coração de Maria. Sugiro a todas as famílias 
que rezem o terço juntos.


