
Pensamento do dia – 28 de outubro de 2020

“Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando 
amanheceu, chamou os discípulos e escolheu doze entre eles, a quem deu o nome de 
apóstolos: Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; 
Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota; Judas, 
irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e
deteve-Se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de 
toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Tinham vindo para ouvir Jesus e 
serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também 
ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía d’Ele uma força que a 
todos sarava.” (Lc 6, 12-19)

Celebramos a memória de S. Simão e S. Judas (o Tadeu), apóstolos. Simão pertencia a um 
grupo radical de guerrilheiros contra o regime, O encontro com Jesus transforma-o em 
anunciador e testemunha de paz. De Judas pouco se sabe mas é dele a pergunta feita a Jesus: 
“Porque anuncias tudo isso a nós e não ao mundo?”, à qual Jesus respondeu. “Se alguém Me 
ama guardará a minha palavra e meu Pai e Eu faremos nele a nossa morada”, prometendo 
logo de seguida o Espírito Santo que lhes daria a sabedoria e a coragem de anunciar o 
Evangelho a todos.

Em cada apóstolo descobrimos uma relação verdadeira de amor com Deus; em comunhão com
eles descobrimos a nossa identidade de baptizados: amados por Deus, tornamo-nos 
testemunhas da ressurreição!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Já não somos estrangeiros nem hóspedes
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus!” (cf. Ef 2, 19)

Para ler:

Efésios 2, 19-22; Salmo 18A ( 19A); Lucas 6, 12-19.


