
Palavra, fé e vida – 16 de maio de 2021

“Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for baptizado será salvo; mas quem não 
acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão 
os demónios em meu nome; falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem 
veneno, não sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles 
ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e 
sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava 
com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam.” (Mc 16, 15-20)

“E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita
de Deus.” S. Marcos resume assim um dos momentos mais importantes do período da Páscoa: 
Jesus é elevado aos céus! Continua sempre presente connosco, com a sua Palavra, com a fé, 
com o Baptismo, com a Eucaristia… Sempre presente em cada Sacrário, em cada Igreja, em 
cada Matrimónio. Sentado à direita do Pai, porque o trono de Deus ergue-se onde quer que 
haja amor, fraternidade, perdão, paz e todas as coisas que nos fazem semelhantes a Ele.

Eu estou pronto!

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

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, 1-11; Salmo 46 (47); Efésios 1, 17-23; Mateus 16, 15-20.


