
Palavra, fé e vida – 14 de maio de 2021 

“Naqueles dias, estavam reunidas cerca de cento e vinte pessoas. Pedro levantou-se no meio 

dos irmãos e disse: «Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciou 

na Escritura, pela boca de David, a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. 

Na verdade, era um dos nossos e foi-lhe atribuída uma parte neste ministério. Está escrito no 

Livro dos Salmos: ‘Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite’. E ainda: ‘Receba 

outro o seu cargo’. É necessário, portanto, que  de entre os homens que estiveram connosco 

durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, desde o baptismo de João até 

ao dia em que do meio de nós foi elevado ao Céu, um deles se torne connosco testemunha da 

sua ressurreição». Apresentaram dois: José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias. 

E oraram, dizendo: «Senhor, que conheceis o coração de todos os homens, indicai-nos qual 

destes dois escolhestes para ocupar, no ministério apostólico, o lugar que Judas abandonou, a 

fim de ir para o seu lugar». Deitaram sortes sobre eles e a sorte caiu em Matias que foi 

agregado aos onze Apóstolos.” (Jo 15, 9-17) 

Apóstolo de “segunda geração” mas companheiro de Jesus desde o primeiro momento. É 

assim a Igreja: reúne-se para rezar e escolher os seus mestres. Hoje são os nossos Bispos que 

continuam a missão e o trabalho dos Apóstolos. Saibamos rezar frequentemente uns pelos 

outros, particularmente pelo Papa e por todos os bispos, para que a Boa Nova chegue sempre 

mais longe. S. Matias interceda por nós. É muito lindo ver como a primeira Igreja fazia as suas 

escolhas sempre em ambiente de oração. Faz-nos falta ser uma Igreja que reza mais.  

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 1, 15-26; Salmo 112 (113); João 15, 9-17. 


