
Pensamento do dia – 3 de novembro de 2020

“Naquele tempo, disse a Jesus um dos que estavam com Ele à mesa: «Feliz de quem tomar 
parte no banquete do reino de Deus». Respondeu-lhe Jesus: «Certo homem preparou um 
grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos 
convidados: ‘Vinde, que está tudo pronto’. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro 
disse: ‘Comprei um campo e preciso de ir vê-lo. Peço-te que me dispenses’. Outro disse: 
‘Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me dispenses’. E outro disse:
‘Casei-me e por isso não posso ir’. Ao voltar, o servo contou tudo isso ao seu senhor. Então o 
dono da casa indignou-se e disse ao servo: ‘Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz 
para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos’. No fim, o servo disse: ‘Senhor, as tuas 
ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar’. O dono da casa disse então ao servo: ‘Vai pelos 
caminhos e azinhagas e obriga toda a gente a entrar, para que a minha casa fique cheia. 
Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete’».”
(Lc 14, 15-24)

O convite de Deus repete-se, todos os dias, sempre com a mesma vontade de nos ter com Ele. 
Até quando estaremos tão atarefados que não temos tempo para Ele?

Vem-me à memória um colega missionário, na altura já idoso, homem sempre feliz e 
sorridente. Uma vez, num retiro que orientou, disse-nos: “Reza todos os dias. Mesmo quando 
estás muito cansado e atarefado, reza. Só há uma excepção: quando estiveres de tal maneira 
cansado e atarefado, então reza o dobro!” 
Disse-o só uma vez, mas há coisas que não se esquecem. É preciso é pô-las em prática!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Todos os que são grandes adorarão o Senhor!” (Sl 21)

Para ler:

Filipenses 2, 5-11; Salmo 21 (22); Lucas 14, 15-24.


