
Palavra, fé e vida – 10 de julho de 2021 

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «O discípulo não é superior ao mestre, nem o 

servo é superior ao seu senhor. Ao discípulo basta ser como o seu mestre e ao servo ser como 

o seu senhor. Se ao chefe da família chamaram Belzebu, quanto mais aos da sua casa? Não 

tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há 

oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; e o que 

escutais ao ouvido proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não 

podem matar a alma. Temei antes Aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Não se 

vendem dois passarinhos por uma moeda? E nem um deles cairá por terra sem consentimento 

do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais: 

valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por Mim 

diante dos homens também Eu Me declararei por ele diante do meu Pai que está nos Céus. 

Mas àquele que Me negar diante dos homens, também Eu o negarei diante do meu Pai que 

está nos Céus».” (Mt 10, 24-33) 

A providência divina é isso mesmo: confiar e abandonar-se à vontade de Deus. Quando nos 

agarramos às coisas e às razões, é o corpo que está em primeiro lugar; ora, todos sabemos que 

o corpo morre! Quando confiamos de verdade em Deus, há sempre maneira de reencontrar a 

vida e a alegria. 

Eu quero pertencer aqui!  

Bom dia para todos.  

P. Mário Campos 

Para rezar: 

Humildes, procurai o Senhor! (Sl 104) 

Para ler: 

Génesis 49, 29 – 50, 26; Salmo 104 (105); Mateus 10, 24-33. 


