
Palavra, fé e vida – 10 de maio de 2021 

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando vier o Paráclito, que Eu vos enviarei 

de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de Mim. E vós 

também dareis testemunho, porque estais comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras 

para não sucumbirdes. Hão-de expulsar-vos das sinagogas; e mais ainda, aproxima-se a hora 

em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não 

terem conhecido o Pai, nem Me terem conhecido a Mim. Mas Eu disse-vos isto, para que, ao 

chegar a hora, vos lembreis de que vo-lo tinha dito»” (Jo 15, 2- 16, 4) 

Estamos ainda em tempo de Páscoa. A ressurreição mantem-se uma novidade enquanto algo 

que ultrapassa em muito a nossa compreensão racional. É verdade que Jesus ressuscitou; mas 

acreditar na Ressurreição é exclusivamente um acto de fé. E a fé leva-nos a querer ser sempre 

mais, dar sempre mais. Jesus promete-nos o Advogado, o defensor para os momentos difíceis. 

Não se preocupem com a conta: foi paga definitivamente na Cruz. Preocupemo-nos, isso sim, 

em recorrermos ao Advogado, ao Consolador, com muita frequência. O Espírito Santo é Deus, 

com o Pai e o Filho: nas suas mãos estamos seguros. 

Eu estou pronto! 

Bom dia para todos.  

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, 

acendei neles o fogo do vosso amor. 

Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra. 

Ó Deus, que com a luz do Espírito Santo iluminais os corações dos vossos fiéis,  

fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e, assim, possamos gozar da sua consolação. 

Por Cristo, Nosso Senhor. Amen!” 

Para ler: 

Actos 16, 11-15; Salmo 149; João 15, 2 – 16, 4. 


