
Palavra, fé e vida – 12 de julho de 2021 

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «Não penseis que Eu vim trazer a paz à terra. 

Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, 

a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa. Quem ama o 

pai ou a mãe mais do que a Mim, não é digno de Mim; e quem ama o filho ou a filha mais do 

que a Mim, não é digno de Mim. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não é digno de 

Mim. Quem encontrar a sua vida há de perdê-la; e quem perder a sua vida por minha causa, há 

de encontrá-la. Quem vos recebe, a Mim recebe ; e quem Me recebe, recebe Aquele que Me 

enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profe ta; e 

quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de 

beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu 

discípulo, em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa». Depois de te r dado estas 

instruções aos seus doze discípulos, Jesus partiu dali, para ir ensinar e pregar nas cidades 

daquela gente.” (Mt 10, 34 – 11,1) 

A mensagem de Jesus vai em contramão com os desejos puramente humano. A tentação é 

grande para sermos nós a dominar, a mandar, a controlar… Jesus traz-nos a verdadeira paz, e 

haverá sempre quem declare guerra contra a paz, a igualdade, o amor. Não podemos desistir. 

A força do cristão não se baseia em destruir o outro; a nossa força baseia-se numa vontade 

firme que tem na sua origem a mansidão, a misericórdia, a bondade, a benevolência… Na Cruz 

encontraremos a força e o alento! 

Eu quero pertencer aqui!  

Bom dia para todos.  

P. Mário Campos 

Para rezar: 

A nossa proteção está no nome do Senhor! (Sl 123) 

Para ler: 

Êxodo 1, 8-22; Salmo 123 (124); Mateus 10, 34 – 11,1. 


