
Palavra, fé e vida – 19 de maio de 2021

“Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo: «Pai santo, guarda-os em 
teu nome, o nome que Me deste, para que sejam um, como Nós. Quando Eu estava com eles, 
guardava-os em teu nome, o nome que Me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a 
não ser o filho da perdição; e assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para Ti; e digo isto 
no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua 
palavra e o mundo odiou-os, por não serem do mundo, como Eu não sou do mundo. Não peço 
que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como Eu não sou do 
mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como Tu Me enviaste ao 
mundo, também Eu os enviei ao mundo. Eu consagro-Me por eles, para que também eles 
sejam consagrados na verdade». (Jo 17, 11-19)

Deus não para de nos surpreender: Jesus reza por nós. Ele, o Salvador, no seu diálogo íntimo 
com Deus, reza por nós. Ao prepararmo-nos para receber o Espírito Santo, sabemos que 
fazemos parte do Coração Misericordioso de Deus!

Eu quero! 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 20, 28-38; Salmo 67 (68); João 17, 11-19.


