
Pensamento do dia – 21 de junho 2020

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não tenhais medo dos homens, pois nada 
há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. (…) 
Não temais os que matam o corpo mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que 
pode lançar na geena a alma e o corpo. (…) A todo aquele que se tiver declarado por Mim 
diante dos homens, também Eu Me declararei por ele diante do Pai que está nos Céus»” (Mt 10, 
26.28.32)

«Não temais!», é a palavra de hoje, sem dúvida uma palavra cheia de esperança e motivo de 
alegria para todos.
Somos muitas vezes dominados pelo medo. O medo é um sentimento profundamente 
humano, inclusivamente útil quando nos leva à prudência e a usar de sabedoria. O mal vem 
quando somos dominados pelo medo. Qual a solução?

O medo é o maior obstáculo ao Amor. Quando somos amados, não somos dominados pelo 
medo; e mesmo quando o sentimos, porque é um sentimento espontâneo, sabemos superar. 
Esse é o caminho, essa é a solução: o Amor. O medo isola-nos, fecha-nos em nós mesmos, 
impede-nos de ver mais longe, atrapalha a nossa esperança, escurece tudo à nossa volta. O 
amor leva-nos a procurar o encontro, o abraço, abre-nos aos outros e ao mundo, alarga os 
nossos horizontes, torna-nos confiantes, ilumina. O medo mata; o Amor restitui-nos a vida!

O Papa, numa reflexão sobre este Evangelho, diz-nos: “Perante qualquer tribulação ou aflição, 
algo que nos faz sofrer, algo inesperado ou assustador, escutemos sempre a voz de Jesus no 
coração: «Não temais!» Sim, não tenhas medo, vai em frente! Eu estou contigo! Jesus nunca 
nos deixa sozinhos, porque somos preciosos para Ele, somos amados!”

A liberdade de sermos amados torna-nos sempre mais fortes!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e o vosso coração se alegrará!” (Sl 68, 33)

Para ler:

Jeremias 20, 10-13; Salmo 68 (69);  Romanos 5, 12-15; Mateus 10, 26-33.


