
Pensamento do dia – 9 de outubro de 2020

“Naquele tempo, Jesus expulsou um demónio, mas alguns dos presentes disseram: «É por 
Belzebu, príncipe dos demónios, que Ele expulsa os demónios». Outros, para O 
experimentarem, pediam-Lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, 
disse: «Todo o reino dividido contra si mesmo, acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se 
Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por 
Belzebu que Eu expulso os demónios. Ora, se Eu expulso os demónios por Belzebu, por quem 
os expulsam os vossos discípulos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se Eu 
expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós.
Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em 
segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que 
confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra Mim e quem não 
junta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, anda a vaguear por lugares 
desertos à procura de repouso. Como não o encontra, diz consigo: ‘Voltarei para a casa de 
onde saí’. Quando lá chega, encontra-a varrida e arrumada. Então vai e toma consigo sete 
espíritos piores do que ele, que entram e se instalam nela. E o último estado daquele homem 
torna-se pior do que o primeiro».” (Lc 11, 15-26)

Homens e mulheres fortes e bem armados, é isso que o Espírito Santo faz em nós. Não se trata
da força dos músculos nem das armas da morte; é uma questão de um espírito firme, da 
liberdade verdadeira, da vontade de amar à maneira de Deus. Se quisermos segui-l’O, não há 
mal que resita!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor dá sustento a todos os que O temem!” (Sl 110, 5)

Para ler:

Gálatas 3, 7-14; Salmo 110 (111); Lucas 11, 15-26.


