
Pensamento do dia – 28 de junho 2020

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus Apóstolos: «Quem ama o pai ou a mãe mais do que a 
Mim, não é digno de Mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim, não é digno de 
Mim. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não é digno de Mim. Quem encontrar a sua 
vida, há de perdê-la; e quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la.»” (Mt 10, 37-
39)

São palavras duras, humanamente incompreensíveis. Só a fé nos permite este salto para um 
horizonte mais vasto do que aquilo que conseguimos ver e entender.
Somos cristãos quando somos homens e mulheres ligados à Cruz; não é pela tristeza do 
sofrimento, muito menos pela crueldade; é, outrossim, pela certeza do amor: ou o amor d’Ele 
vem em primeiro lugar, ou a nossa fé desvanece.
Jesus nunca nos enganou nem nos escondeu nada. «Quem ama o pai, a mãe ou os filhos mais 
do que a Mim, não é digno de Mim». Dito assim, é humanamente impossível de entender e 
aceitar. Dito na perspetiva da Cruz e visto com o olhar de Deus, amá-l’O mais é mesmo 
descobrir um amor infinito para com os pais, os filhos e todas as pessoas. Lembremo-nos 
sempre: o Amor faz-nos maiores!

Diz-nos o Papa a propósito deste Evangelho: “Talvez a primeira pergunta que devamos fazer a 
um cristão seja: «Mas tu encontras-te com Jesus? Tu rezas a Jesus? Deixas que Ele te ame em 
primeiro lugar?» Quanto mais Jesus está no centro e no coração da vida do discípulo, tanto 
mais este discípulo se torna sinal da sua presença!” (De uma homilia do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Vale a pena pensar nisso!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Cantarei eternamente a misericórdia do Senhor!” Sl 88, 2)

Para ler:

2Reis 4, 8-16; Salmo 88 (89); Romanos 6, 3-11; Mateus 10, 37-42.


