
Pensamento do dia – 13 de julho de 2020

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «Não penseis que Eu vim trazer a paz à terra. 
Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe,
a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa. 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. Quem vos recebe, a Mim recebe ; e quem Me recebe, recebe Aquele que 
Me enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta; e 
quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de 
beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu 
discípulo, em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa». Depois de ter dado estas 
instruções aos seus doze discípulos, Jesus partiu dali, para ir ensinar e pregar nas cidades 
daquela gente.” (Mt 10, 34 – 11, 1 )

Às vezes o Evangelho dá nisto: é duro! Mas é sempre Boa Nova.
Quando nos agarramos ao que temos e ao que somos, o mundo fica pequenininho; quando 
nos entregamos a Deus o horizonte alarga-se até ao infinito!
A Paz só é verdadeira quando a “espada” corta e deita fora tudo o que nos reduz.

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Senhor, dá-nos a Paz!”

Para ler:

Isaías 1, 10-17; Salmo 49 (50); Mateus 10, 34 – 11, 1.


