
Pensamento do dia – 1 de outubro de 2020

“Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-os dois a dois à sua 
frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é grande, mas 
os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua 
seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge 
nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes nalguma 
casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre 
eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador
merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos 
receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘Está 
perto de vós o reino de Deus’. Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos receberem, saí
à praça pública e dizei: ‘Até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés sacudimos para 
vós. No entanto, ficai sabendo: Está perto o reino de Deus’. Eu vos digo: Haverá mais 
tolerância, naquele dia, para Sodoma do que para essa cidade».” (Lc 10, 1-12)

“Como cordeiros no meio de lobos!” Deus nunca nos enganou: a fé não torna as coisas mais 
fáceis; faz-nos, isso sim, perceber a presença do Deus companheiro. Não há que ter medo!

Hoje celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões e 
dos missionários, ainda que nunca tenha saído dum convento. Ele há vidas que espantam por 
revelarem tanta humildade e tanta grandeza!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Eu procuro, Senhor, a tua face!” (Sl 26, 8)

Para ler:

Job 19, 21-27; Salmo 26 (27); Lucas 10, 1-12.


