
Palavra, fé e vida – 16 de julho de 2021

“Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado e os discípulos, sentindo 
fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: «Vê 
como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado». Jesus respondeu-lhes:
«Não lestes o que fez David, quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na 
casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer, nem a ele nem 
aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não lestes na Lei que, ao 
sábado, no templo, os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos 
digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Se soubésseis o que significa: ‘Eu quero 
misericórdia e não sacrifício’, não condenaríeis os que não têm culpa. Porque o Filho do 
homem é Senhor do sábado».” (Mt 12, 1-8)

As regras e leis ajudam-nos a viver melhor em sociedade ou, pelo menos, deveriam existir para
isso. Mas, se não houver misericórdia poderemos alguma vez viver a alegria de sermos filhos 
amados? A Misericórdia de Deus é garantida. E nós? «Sede misericordiosos com o vosso Pai do
Céu é misericordioso»: não é uma simples lei ou regra; é caminho certo de liberdade e vida.

Hoje voltamos ao colo de Nossa Senhora, com o nome de Nossa Senhora do Carmo. Foi no 
monte Carmelo, na Palestina, que o profeta Elias levou o povo a descobrir a verdadeira fé. 
Nossa Senhora do Carmo leva-nos a isso: descobrir e viver a verdadeira fé.

Eu quero pertencer aqui! 

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

Como agradecerei a Deus tudo o que Ele me deu? (Sl 115)

Para ler:

Êxodo 11, 10 – 12, 14; Salmo 115 (116); Mateus 12, 1-8.


