
Palavra, fé e vida – 19 de junho de 2021 

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ninguém pode servir a dois senhores, 

porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não 

podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo: «Não vos preocupeis, quanto à vossa vida, 

com o que haveis de comer, nem, quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a 

vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu: não 

semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros; o vosso Pai celeste as sustenta. Não valeis 

vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar 

um só côvado à sua estatura? E porque vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os 

lírios do campo: não trabalham nem fiam; mas Eu vos digo: nem Salomão, em toda a sua 

glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e 

amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos 

inquieteis, dizendo: ‘Que havemos de comer? Que havemos de beber? Que havemos de 

vestir?’ Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai celeste 

que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos 

será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de 

amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado».” (Mt 6, 24-34) 

É um texto para ler, meditar, mastigar… É a sabedoria no seu máximo esplendor: a confiança 

na providência divina e o compromisso com o trabalho. 

Todos somos chamados a contribuir com o nosso trabalho para a obra da criação, para o bem 

estar uns dos outros, para um mundo melhor. Faz parte da tradição cristã: «Quem não 

trabalha, não come!». Ficar de braços cruzados sem fazer nada, não é confiança na 

providência, é preguiça! 

Por outro lado, quando o trabalho se torna objectivo em si mesmo e quando a busca de mais 

riqueza é o que nos move, acabamos por viver sempre descontentes, ansiosos, tristes, vazios. 

Trabalho e riqueza só trazem retorno de alegria e bem estar quando nos levam a criar 

comunhão verdadeira com os outros e com Deus. Pois é: «Buscai primeiro o Reino de Deus e a 

sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado!”.  

Eu pertenço aqui!  

Bom dia para todos.  

P. Mário Campos 

Para rezar: 

Saboreai e vede como o Senhor é bom! (Sl 33) 

Para ler: 

2 Coríntios 12, 1-10; Salmo 33 (34); Mateus 6, 24-34. 


