
Palavra, fé e vida – 22 de maio de 2021

“Naquele tempo, Pedro, ao voltar-se, viu que o seguia o discípulo predilecto de Jesus, aquele 
que, na Ceia, se tinha reclinado sobre o seu peito e Lhe tinha perguntado: «Senhor, quem é 
que Te vai entregar?» Ao vê-lo, Pedro disse a Jesus: «Senhor, que será deste?». Jesus 
respondeu-lhe: «Se Eu quiser que ele fique até que Eu venha, que te importa? Tu, segue-Me». 
Divulgou-se então entre os irmãos o boato de que aquele discípulo não morreria. Jesus, 
porém, não disse a Pedro que ele não morreria, mas sim: «Se Eu quiser que ele fique até que 
Eu venha, que te importa?» É este o discípulo que dá testemunho destes factos e foi quem os 
escreveu; e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus realizou muitas outras 
coisas. Se elas fossem escritas uma a uma, penso que nem caberiam no mundo inteiro os livros
que era preciso escrever.” (Jo 21, 20-25)

Chegamos ao fim do tempo Pascal. Amanhã, com o dia de Pentecostes, celebramos a Igreja, 
povo de Deus que caminha, confirmamos a Ressurreição que passa a gora a ser o nosso ponto 
de partida e de chegada. Este último diálogo entre Jesus e os apóstolos que o Evangelho nos 
apresenta hoje, é já um convite a vivermos a vida do Espírito: não ficamos parados no que vai 
acontecer amanhã; importa sim, e sempre, seguir o Mestre e deixar que o Espírito nos guie. 
Que o Espírito Santo desça sobre nós em abundância!

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 28, 16-31; Salmo 10 (11); João 21, 20-25.


