
Palavra, fé e vida – 17 de junho de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando orardes, não digais muitas palavras,
como os pagãos, porque pensam que serão atendidos por falarem muito. Não sejais como 
eles, porque o vosso Pai bem sabe do que precisais, antes de vós Lho pedirdes. Orai assim: ‘Pai 
nosso, que estais nos Céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino; seja feita
a vossa vontade assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos 
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal’. Porque se perdoardes aos homens as suas 
faltas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também
o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas».” (Mt 6, 7-15)

Costumo meditar frequentemente sobre o crescimento das crianças. São sempre queridas, que
não haja dúvida disso. Mas não deixa de ser uma dor de cabeça para os adultos quando 
aprendem a dizer “não”… e quando aprendem a dizer “meu”… Queridos pais que tivemos, que
nos ensinaram a importância e a diferença do não e do sim, e do meu e do nosso! Queridos 
pais somos quando capazes de paciência e sabedoria para ajudar os miúdos a encontrarem o 
sentido da liberdade. Querido Jesus que, na única oração que nos ensinou, nos põe a dizer “Pai
nosso! E Pão nosso”! E nos propõe a buscar a vontade d’Ele, a vontade de sermos 
verdadeiramente livres! E a perdoar! O “Pai Nosso”, mais do que uma oração diária, trata-se 
de fazer da vida uma oração!

Eu pertenço aqui! 

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

Pai nosso…

Para ler:

2 Coríntios 11, 1-11; Salmo 110 (111); Mateus 6, 7-15.


