
Palavra, fé e vida – 15 de maio de 2021 

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Em verdade, em verdade vos digo: Tudo o 

que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome: 

pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito tudo isto em 

parábolas mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas: falar-vos-ei 

claramente do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome; e não vos digo que rogarei por vós ao 

Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós Me amastes e acreditastes que Eu saí de Deus. Saí 

de Deus e vim ao mundo. agora deixo o mundo e vou para o Pai».” (Jo 16, 23-28) 

O “discurso da despedida de Jesus”, antes da Ascensão, tem um conteúdo missionário muito 

evidente: Jesus volta para o Pai mas não ficamos sós. É a própria promessa de Jesus: e «Eu 

ficarei convosco até ao fim dos tempos», é o Espírito Santo que desce sobre nós e permanece 

sempre connosco, sempre activo, e é o Pai «pois o próprio Pai vos ama, porque vós Me 

amastes e acreditastes que Eu saí de Deus».  Nós nunca ficamos órfãos: somos habitados e 

amados por Deus. A ressurreição confirma a nossa fé! 

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 18, 23-28; Salmo 46 (47); João 16, 23-28. 


