
Palavra, fé e vida – 9 de maio de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim como o Pai Me amou, também Eu vos
amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 
meu amor, assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu 
amor. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja 
completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se 
fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o 
seu senhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não
fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e 
o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo 
concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».” (Jo 15, 9-17)

A segunda leitura, escrita por S. João já depois deste Evangelho, di-lo de forma clara: “quem 
permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele”. O amor é o fruto maior da Páscoa. O 
amor é o fruto maior da vida. Amor também é nome de Deus.

Confundimos facilmente amor com paixão, sexo, prazer, carinho… serão eventualmente 
manifestações de amor. Mas o amor cristão não se reduz e não se confunde: manifesta-se 
plenamente na Cruz. Não pode ser amor verdadeiro se não houver dor, perdão, humildade, 
conversão. Sim, permaneçamos no amor. O amor salva.

Eu estou pronto!

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

P. Mário Campos

Para rezar:

“O Senhor é bom e fiel em favor do seu povo!” (cf Sl 97)

Para ler:

Actos 10, 25-48; Salmo 97 (98); 1João 4, 11-16; João 15, 9-17.


