
Palavra, fé e vida – 20 de maio de 2021

“Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: «Pai santo, não peço somente por eles, 
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim por meio da sua palavra, para que eles 
sejam todos um, como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti, para que também eles sejam um em 
Nós e o mundo acredite que Tu Me enviaste. Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste, para que 
sejam um, como Nós somos um: Eu neles e Tu em Mim, para que sejam consumados na 
unidade e o mundo reconheça que Tu Me enviaste e que os amaste como a Mim. quinta-feira 
467 Pai, quero que onde Eu estou, também estejam comigo os que Me deste, para que vejam 
a minha glória, a glória que Me deste, por Me teres amado antes da criação do mundo. Pai 
justo, o mundo não Te conheceu, mas Eu conheci-Te e estes reconheceram que Tu Me 
enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que Me 
amaste esteja neles e Eu esteja neles».” (Jo 17, 20-26)

Estamos em cima da hora de celebrar o Pentecostes. Aviva-se a memória da nossa 
responsabilidade cristã: «Pai santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que 
vão acreditar em Mim por meio da sua palavra». Se ontem nos alegrámos por saber que o 
próprio Jesus reza por nós, cabe-nos hoje saber que também reza por todos aqueles que 
vierem a acreditar por causa do nosso testemunho! É, é isso mesmo: somos protagonistas 
principais da construção do Reino de Deus. Nós e o Espírito Santo! «Para que eles sejam todos 
um».

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 22, 30 – 13, 11; Salmo 15 (16); João 17, 20 26.


