
Palavra, fé e vida – 26 de junho de 2021

“Naquele tempo, ao entrar Jesus em Cafarnaum, aproximou-se d’Ele um centurião, que Lhe 
suplicou, dizendo: «Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre horrivelmente». Disse-
lhe Jesus: «Eu irei curá-lo». Mas o centurião respondeu-Lhe: «Senhor, eu não sou digno de que
entres em minha casa; mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu, que 
não passo dum subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens: digo a um ‘Vai!’ e ele vai; a 
outro ‘Vem!’ e ele vem; e ao meu servo ‘Faz isto!’ e ele faz». Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e
disse àqueles que O seguiam: «Em verdade vos digo: Não encontrei ninguém em Israel com 
tão grande fé. Por isso vos digo: Do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa, com 
Abraão, Isaac e Jacob, no reino dos Céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas 
trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes». Depois Jesus disse ao centurião: 
«Vai para casa. Seja feito conforme acreditaste». E naquela hora, o servo ficou curado. Quando
Jesus entrou na casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Tocou-lhe na 
mão e a febre deixou-a; ela então levantou-se e começou a servi-los. Ao cair da tarde, 
trouxeram-Lhe muitos possessos. Jesus expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos 
os doentes. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, dizendo: «Tomou sobre si as 
nossas enfermidades e suportou as nossas doenças».” (Mt 8, 5-17)

Continuamos a falar de inclusão, de sermos todos parte de uma comunidade. Este Centurião 
nem era crente nem sequer seguidor de Jesus. Apenas era um homem bom. Na sua bondade 
percebeu o poder de Deus e, por isso, não hesitou em pedir a Jesus o milagre da cura do seu 
servo. De tal maneira acreditou que percebeu que nem precisava de “incomodar” Jesus 
pedindo-Lhe que Se dirigisse à sua casa. «Basta a tua palavra e o meu servo será curado». É tão
grande este acto de fé que as suas palavras, apesar de ele ser um estrangeiro e não crente, 
fazem parte da celebração da Eucaristia. A bondade é assim: transforma-nos, abre-nos o 
coração a Deus!

Eu quero pertencer aqui! 

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

O Todo-poderoso fez em mim maravilhas! (Lc 1)

Para ler:

Génesis 18, 1-15; Lucas 1, 46-54; Mateus 8, 5-17.


