
Pensamento do dia – 29 de junho 2020

“Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: 
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?» Eles responderam: «Uns dizem que é o 
Baptista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas.» Jesus perguntou: 
«E vós, quem dizeis que Eu sou?» Simão Pedro tomou a palavra e disse: «Tu és o Messias, o 
Filho de Deus vivo.» Jesus respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram 
a carne e o sangue que to revelaram, mas sim meu Pai que está nos Céus. Também Eu te digo: 
Tu és Pedro; sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do infernos não 
prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus, e tudo o que ligares na terra 
será ligado nos Céus; tudo o que desligares na terra, será desligado nos Céus.»” (Mt 16, 13-19)

Celebramos a solenidade de S. Pedro e S. Paulo, dois grandes pilares da Igreja: Pedro, Príncipe 
dos Apóstolos”, serve a Igreja presidindo à caridade e à unidade; Paulo, “Apóstolo dos 
gentios”, dedica-se e anima a Igreja a anunciar o Evangelho por todo o mundo. Juntam-se, 
nesta festa, a missão de manter a comunhão e a missão de ser luz para todas as nações.

O que une S. Pedro e S. Paulo? Jesus Cristo que os chama e os envia, a Quem eles escutam e de
Quem se tornam verdadeiros discípulos.
«E vós, quem dizeis que Eu sou?» É a pergunta do Evangelho de hoje, a pergunta diária que 
Deus nos faz. Sabemos escutá-l’O? Queremos segui-l’O?
A fé cristã não é ideologia; a fé cristã é adesão a Cristo, seguir o Senhor, escutá-l’O, deixar-se 
amar e guiar por Ele. Oxalá um dia possamos todos dizer como S. Paulo nos diz na segunda 
leitura de hoje: «Combati o bom combate!»

Ainda falta uma coisa: «Tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus!» É daqui que vem a 
palavra ‘religião’, ‘estar ligado’. Pelo Baptismo estamos ligados de verdade, a Deus e uns aos 
outros; pelo Crisma, ligados e ‘selados’ pelo Espírito Santo; na Eucaristia, ligados à mesma 
mesa da Palavra e do Pão; na confissão, ligados pela garantia do perdão e da cura; pelo 
Matrimónio, ligados pela força do Amor; na Ordem, ligados pelo serviço ao Altar, à Igreja, à 
Palavra e ao Pão da Eucaristia; e pela Unção dos Doentes, ligados pela certeza da presença e 
misericórdia de Deus.
S. Pedro e S. Paulo intercedam por nós.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz aquele que n’Ele se refugia” (Sl 33, 9)

Para ler:

Actos 12, 1-11; Salmo 33 (34); 2Timóteo 4, 6-18 Mateus 16, 13-19.


