
Pensamento do dia – 26 de janeiro de 2021

“Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que 
está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho caríssimo: a graça, a misericórdia e a paz da parte 
de Deus Pai e de Cristo Jesus, Nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pura 
consciência, a exemplo dos meus antepassados, quando, noite e dia, sem cessar, me recordo 
de ti nas minhas orações. Ao lembrar-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de voltar a 
ver-te, para me encher de alegria. Evoco a lembrança da tua fé sincera, que também foi a da 
tua avó Lóide e da tua mãe Eunice e não duvido que é a tua também. Por isso te exorto a que 
reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu 
um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar
testemunho de Nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro; mas sofre comigo 
pelo Evangelho, confiando no poder de Deus.” (2Tm 1, 1-8)

Hoje celebramos a memória de S. Timóteo e S. Tito, dois dos destinatários das cartas de S. 
Paulo. Eram dois dos discípulos da Igreja original, formados na escola do Apóstolos. São 
tratados por S. Paulo com muito carinho e amizade. Era próximos uns dos outros porque assim
era a Igreja na sua origem: família!

Deixo estas palavras que retiro desta mesma passagem da primeira leitura: “Por isso te exorto 
a que reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos 
deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação”. É isso mesmo, 
reanima o dom de Deus que recebeste!

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Cantai ao Senhor terra inteira!” ( Sl 95, 1)

Para ler:

2Timóteo 1, 1-8 ou Tito 1, 1-5; Salmo 95 (96); Lucas 10, 1-9.


