
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – A Igreja é o Povo de Deus reunido 
Caríssimos diocesanos e pessoas de boa vontade, que vivem na Diocese de Viseu. 
A Igreja é o povo de Deus, reunido à volta do seu Pastor, o Bispo da Diocese que com o 

seu presbitério, diáconos, consagrados e leigos, todos os que se sentem em comunhão, 
unidade e corresponsabilidade pastoral constituem a única Igreja de Cristo, presente em toda 
a terra e aqui na nossa querida Diocese de Viseu. 

No dia 23 vamos celebrar mais uma vez a dedicação da nossa Catedral, Igreja Mãe da 
Diocese, dedicada a Nossa Senhora e com a protecção de São Teotónio e de todos aqueles 
que a serviram ao longo de tantos séculos, os pastores que Deus nos deu e os fiéis leigos e 
consagrados que aqui viveram e testemunharam a fé. Por eles memória agradecida e ação de 
graças. 

Por nós, que hoje temos a responsabilidade, a alegria de servir esta Igreja de Viseu, 
pedimos a Deus fé, amor, fortaleza, confiança e esperança, sonhando tempos novos. 

Que todos sonhemos com uma Igreja mais renovada, mais santa, com mais vocações, 
participação, comunhão e integração dos leigos, principalmente no envolvimento das 
famílias e da juventude. 

Queremos sonhar com uma Igreja mais dinâmica, guiada pelo Espírito, mais jovem, 
evangelizadora, orante e presente nas periferias, particularmente atenta aos pobres, às vítimas 
da pandemia e aos mais vulneráveis. 

Que na celebração da Eucaristia no dia da dedicação da nossa Catedral, saibamos 
oferecer-nos como sacrifício agradável a Deus, para alcançarmos cada vez mais a “conversão 
pessoal e a renovação pastoral”. 

Que todos rezemos pela Igreja diocesana e nela aprendamos a ser cada vez mais 
discípulos missionários. Que sejamos uma Igreja dedicada ao Senhor e ao serviço dos pobres 
num caminho de evangelização e santidade. Uma Igreja atenta a Deus, mas que não se distrai 
na missão que deve realizar junto dos irmãos. 

O primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos está a chegar. 
Celebremos em ambiente de festa, de oração, de acção de graças e de louvor a Eucaristia 

do próximo domingo dia 25, lembrando os avós, os idosos e os netos, a família e a Igreja. 
As gerações, pais, filhos e netos, devem crescer no amor, na relação, no acolhimento, na 

proximidade, no serviço e nos afectos marcando cada vez mais este dom de vida 
intergeracional. Rezemos pelos avós e pelos netos e façamos algo de concreto nas nossas 
celebrações que marque este dia, que o Papa Francisco nos convida a celebrar com tanto 
empenho e compromisso pastoral. Cuidemos das nossas famílias e teremos um mundo 
melhor. Rezemos pelas famílias, pelos avós, pelos idosos, pelos adultos e pelos netos. Que 
sejamos uma Igreja querida e amada por Deus, abençoada e protegida por Maria Santíssima e 
São José, por São Joaquim e Santa Ana. 

† António Luciano, Bispo de Viseu 
 

*********************************************************************** 

N.B.: Os Ofertórios de 24 e 25 de Julho de 2021 reverterão para a Diocese de Viseu. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I               2 Reis 4, 42-44 
«Comerão e ainda há-de sobrar» 

 

Leitura do Segundo Livro dos Reis 
Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o 
homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram vinte pães de 
cevada e trigo novo no seu alforge. Eliseu disse: «Dá-os a comer a essa gente». O 
servo respondeu: «Como posso com isto dar de comer a cem pessoas?». Eliseu 
insistiu: «Dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: ‘Comerão e 
ainda há-de sobrar’». Deu-lhos e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra 
do Senhor. Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 144 (145), 10-11.15-16.17-18 (R. cf. 16) 
Abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome. 
 
LEITURA II              Ef 4, 1-6 

«Um só Corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
Irmãos: Eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis 
segundo a maneira de viver a que fostes chamados: procedei com toda a humildade, 
mansidão e paciência; suportai-vos uns aos outros com caridade; empenhai-vos em 
manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só Corpo e um só Espírito, 
como há uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma 
só fé, um só Baptismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, 
actua em todos e em todos Se encontra. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO            Jo 6, 1-15 

«Distribuiu-os e comeram quanto quiseram» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. 
Seguia-O numerosa multidão, por ver os milagres que Ele realizava nos doentes. 
Jesus subiu a um monte e sentou-Se aí com os seus discípulos. Estava próxima a 
Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão 
vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: «Onde havemos de comprar pão para 
lhes dar de comer?». Dizia isto para o experimentar, pois Ele bem sabia o que ia 
fazer. Respondeu-Lhe Filipe: «Duzentos denários de pão não chegam para dar um 
bocadinho a cada um». Disse-Lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão 
Pedro: «Está aqui um rapazito que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que 
é isso para tanta gente?». Jesus respondeu: «Mandai-os sentar». Havia muita erva 
naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns cinco mil. Então, Jesus 
tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o 
mesmo com os peixes; e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, 
Jesus disse aos discípulos: «Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se 
perca». Recolheram-nos e encheram doze cestos com os bocados dos cinco pães de 
cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus 
fizera, aqueles homens começaram a dizer: «Este é, na verdade, o Profeta que 
estava para vir ao mundo». Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-l’O para O 
fazerem rei, retirou-Se novamente, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Jesus é o Deus que Se revestiu da nossa humanidade e veio ao 
nosso encontro para nos revelar o seu amor. O seu projecto – projecto 
que Ele concretizou em cada palavra e em cada gesto enquanto 
percorreu, com os seus discípulos, as vilas e aldeias da Palestina – consiste em 
libertar os homens de tudo aquilo que os oprime e lhes rouba a vida. O nosso texto 
mostra Jesus atento às necessidades da multidão, empenhado em saciar a fome de 
vida dos homens, preocupado em apontar-lhes o caminho que conduz da escravidão 
à liberdade. A atitude de Jesus é, para nós, uma expressão clara do amor e da 
bondade de um Deus sempre atento às necessidades do seu Povo. Garante-nos que, 
ao longo do caminho da vida, Deus vai ao nosso lado, atento aos nossos dramas e 
misérias, empenhado em satisfazer as nossas necessidades, preocupado em dar-nos 
o “pão” que sacia a nossa fome de vida. A nós, compete-nos abrir o coração ao seu 
amor e acolher as propostas libertadoras que Ele nos faz. 

A “fome” de pão que a multidão sente e que Jesus quer saciar é um 
símbolo da fome de vida que faz sofrer tantos dos nossos irmãos… Os que têm 
“fome” são aqueles que são explorados e injustiçados e que não conseguem libertar-
se; são os que vivem na solidão, sem família, sem amigos e sem amor; são os que 
têm que deixar a sua terra e enfrentar uma cultura, uma língua, um ambiente 
estranho para poderem oferecer condições de subsistência à sua família; são os 
marginalizados, abandonados, segregados por causa da cor da sua pele, por causa 
do seu estatuto social ou económico, ou por não terem acesso à educação e aos bens 
culturais de que a maioria desfruta; são as crianças vítimas da violência e da 
exploração; são as vítimas da economia global, cuja vida dança ao sabor dos 
interesses das multinacionais; são as vítimas do imperialismo e dos interesses dos 
grandes do mundo… É a esses e a todos os outros que têm “fome” de vida e de 
felicidade, que a proposta de Jesus se dirige.  

Jesus propõe algo de realmente novo: propõe uma lógica de partilha. Os 
discípulos de Jesus são convidados a reconhecer que os bens são um dom de Deus 
para todos os homens e que pertencem a todos; são convidados a quebrar a lógica 
do açambarcamento egoísta dos bens e a pôr os dons de Deus ao serviço de todos. 
Como resultado, não se obtém apenas a saciedade dos que têm fome, mas um novo 
relacionamento fraterno entre quem dá e quem recebe, feito de reconhecimento e 
harmonia que enriquece ambos e é o pressuposto de uma nova ordem, de um novo 
relacionamento entre os homens. É esta a proposta de Deus; e é disto que os 
discípulos são chamados a dar testemunho.  

No final, os discípulos são convidados a recolher os restos, que devem 
servir para outras “multiplicações”. A tarefa dos discípulos de Jesus é uma tarefa 
nunca acabada, que deverá recomeçar em qualquer tempo e em qualquer lugar onde 
haja um irmão “com fome”. 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Jesus, concede-me a graça da tua sabedoria, caridade e 

partilha. Ajuda-me a repartir o que tenho com quem está ao meu 
lado. Ajuda-me a perceber e valorizar aquilo que tenho. Ilumina-me 
na minha missão evangelizadora para conseguir criar a necessidade 
do pão da vida eterna no coração das pessoas. Jesus, ensina-me a 
anunciar a tua palavra a partir da realidade da vida das pessoas, das 
suas experiências e dos seus valores. 
 


