
Palavra, fé e vida – 2 de maio de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o 
agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele que dá 
fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos 
anunciei. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto 
por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em 
Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse dá 
muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será 
lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o 
que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos 
tornareis meus discípulos».” (Jo 15, 1-8)

Quando falamos em “permanecer” associamos geralmente a “ficar”, “não ir a lado nenhum”. 
Deus troca-nos as voltas: «Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós… Se alguém 
permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto». A proposta de permanecer em Jesus é 
tudo menos ficar quieto: implica dar fruto, ser enviado, dar testemunho, tornar-se discípulo e 
missionário. A questão é que lá, onde estivermos, ali está Ele para nos acompanhar, nos guiar, 
proteger, iluminar… porque, quando deixamos que Deus tome conta de nós, entramos na 
lógica da Ressurreição: há sempre mais vida para partilhar e para dar.

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. Desejo-vos uma santa Páscoa.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Louvarão o Senhor todos os que O procuram” (Sl 21)

Para ler:

Actos 9, 26-31; Salmo 21 (22); 1João 3, 18-24; João 15, 1-8.


