
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – Vinde e descansai um pouco 
As férias dentro de si mesmo e em família são um tempo para parar e descansar. 

Neste período de pandemia, de actividades exigentes na família, na Igreja, na 
pastoral, no trabalho, na escola, na catequese, na universidade, na fábrica, no 
campo, no restaurante, no hospital, na empresa, na repartição pública ou no 
hipermercado, quem não sente necessidade de uns dias de férias apesar do 
cumprimento das regras sanitárias. Jesus um dia disse aos seus discípulos: “Vinde 
ver” (Jo 1,39), e descansai um pouco. O tempo de férias é um tempo privilegiado 
para descansar, encontrar, retemperar energias, ler, meditar, rezar, estar com os 
familiares, amigos e fazer outras actividades. A revista Mensageiro 2021 diz: 
“Reparar: Verbo em três tons de parar, ver e cuidar”. O tempo de descanso 
merecido depois de um ano de trabalho e preocupações, é uma verdadeira bênção 
de Deus. 

No dia 30 de Junho de 2021, o Papa Francisco disse: “Ao iniciarmos este 
período de descanso e de férias, olhemos para a nossa vida e vejamos nela os sinais 
da presença de Deus que nunca deixa de nos guiar. Bom verão a todos e que Deus 
vos abençoe!”. 

Desejo aos que puderem ter este dom, umas boas férias e que retemperem as 
suas energias. Em tempo de férias, Deus não fica de férias, mas quer tornar-se 
muito presente na nossa vida, na dos nossos familiares e amigos. 

É um tempo de encontro com Deus, com a Igreja, com os outros, com a natureza 
e connosco mesmo. 

Deixo-vos na presença de Jesus, Maria e José, para descansar um pouco. No dia 
29 de Julho celebramos a festa dos Santos Marta, Maria e Lázaro. Três irmãos, que 
nos falam de palavras que devemos partilhar e viver de modo solidário ao serviço 
do próximo: hospitalidade / diálogo; oração / contemplação; acolhimento / partilha. 

No dia 31 celebramos Santo Inácio de Loiola, um jovem cavaleiro, que durante 
o período de doença, e convalescença ao recuperar a saúde, encontrou Jesus na sua 
vida. São dele estas expressões: “Em tudo amar e servir Jesus”. No período de 
férias procura também tu: “Buscar e encontrar Deus em todas as coisas e todas as 
coisas em Deus” (Santo Inácio). 

Desejo a todos um tempo de descanso e de férias para retemperar energias e 
aproveitar as oportunidades. 

† António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Ex 16, 2-4.12-15 
«Eu farei que chova para vós pão do céu» 

 
Leitura do Livro do Êxodo 
Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e 
Aarão. Disseram-lhes os filhos de Israel: «Antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do 
Egipto, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. 
Trouxestes-nos a este deserto, para deixar morrer à fome toda esta multidão». Então o Senhor disse a 
Moisés: «Vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária 
para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações 
dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ‘Ao cair da noite comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. 
Então reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus’». Nessa tarde apareceram codornizes, que 
cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. 
Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, 
fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: «Man-
hu?», quer dizer: «Que é isto?», pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: «É o pão que o 
Senhor vos dá em alimento». 
Palavra do Senhor. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL              Salmo 77 (78), 3.4bc.23-24.25.54 (R. 24b) 
O Senhor deu-lhes o pão do céu. 
 
LEITURA II          Ef 4, 17.20-24 

«Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
Irmãos: Eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor: Não torneis a proceder como os pagãos, que 
vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo, se é que 
d’Ele ouvistes pregar e sobre Ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário 
abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. 
Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à 
imagem de Deus na justiça e santidade verdadeiras. 
Palavra do Senhor. 
 
 
EVANGELHO               Jo 6, 24-35 

«Quem vem a Mim nunca mais terá fome, quem acredita em Mim nunca mais terá sede» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, 
subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Ao encontrá-l’O no outro lado 
do mar, disseram-Lhe: «Mestre, quando chegaste aqui?». Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, em 
verdade vos digo: vós procurais-Me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e 
ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida 
eterna e que o Filho do homem vos dará. A Ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo». 
Disseram-Lhe então: «Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus?». Respondeu-lhes Jesus: 
«A obra de Deus consiste em acreditar n’Aquele que Ele enviou». Disseram-Lhe eles: «Que milagres 
fazes Tu, para que nós vejamos e acreditemos em Ti? Que obra realizas? No deserto os nossos pais 
comeram o maná, conforme está escrito: ‘Deu-lhes a comer um pão que veio do Céu’». Jesus respondeu-
lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: Não foi Moisés que vos deu o pão do Céu; meu Pai é que vos 
dá o verdadeiro pão do Céu. O pão de Deus é o que desce do Céu para dar a vida ao mundo». Disseram-
Lhe eles: «Senhor, dá-nos sempre desse pão». Jesus respondeu-lhes: «Eu sou o pão da vida: quem vem a 
Mim nunca mais terá fome, quem acredita em Mim nunca mais terá sede». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Em seguimento do Domingo passado, a liturgia de hoje, 
assegura-nos que Deus está empenhado em oferecer ao seu Povo o 
alimento que dá a vida eterna e definitiva. Jesus apresenta-se como o “pão” da vida, 
e pede aos seus seguidores que aceitem esse “pão”, isto é, escutem a Palavra que 
Ele diz e a acolhem no coração e que adiram à sua proposta. 

O episódio que o Evangelho de hoje nos apresenta situa-nos em 
Cafarnaum, no “dia seguinte” ao episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. 
Nessa manhã, a multidão que tinha sido alimentada pelos pães e pelos peixes 
multiplicados apercebeu-se de que Jesus tinha regressado a Cafarnaum e dirigiu-se 
ao seu encontro. Inicialmente parece que a pregação de Jesus alcançou um êxito 
total: a multidão está entusiasmada, procura Jesus com afã e segue-O para todo o 
lado.  

Contudo, Jesus percebe facilmente que a multidão está equivocada e que O 
procura pelas razões erradas. Na verdade, Jesus pretendeu dar uma lição sobre 
amor, partilha e serviço; mas a multidão ficou-se pelas aparências e só percebeu que 
Jesus podia oferecer-lhe, de forma gratuita, pão em abundância. Assim, o facto de 
terem saído ao Seu encontro, não significa que tenha aderido à sua proposta; 
significa, apenas, que viu em Jesus um modo fácil e barato de resolver os seus 
problemas materiais. 

Jesus mal se encontra diante da multidão, procura esclarecer coisas bem 
mais importantes do que a hora da sua chegada a Cafarnaum… As palavras que 
Jesus dirige àqueles que O rodeiam põem o problema da seguinte forma: primeiro 
identifica o problema: eles não procuram Jesus, de forma interesseira e egoísta, que 
é absolutamente contrária à mensagem que Jesus procurou passar-lhes. Depois, 
Jesus deixa-lhes um aviso: é preciso esforçar-se por conseguir, não só o alimento 
que mata a fome física, mas sobretudo o alimento que sacia a fome de vida que todo 
o homem tem. A multidão, está a esquecer o essencial – o alimento que dá vida 
definitiva. Esse alimento é o próprio Jesus que o traz. 

Mas, para receber o alimento que dá vida eterna e definitiva, é preciso, que 
a multidão acolha as propostas de Jesus e aceite viver no amor que se faz dom, na 
partilha daquilo que se tem com os irmãos, no serviço simples e humilde aos outros 
homens. É acolhendo e interiorizando esse “pão” que se adquire a vida que não 
acaba. Os interlocutores, não estão convencidos, custa-lhes a aceitar que a vida 
eterna resulte do amor, do serviço, da partilha e pedem uma prova, um gesto como 
Moisés, no deserto. Jesus responde: o maná foi um dom de Deus para saciar a fome 
material do seu Povo; mas o maná não é esse “pão” que sacia a fome de vida eterna 
do homem. Só Deus dá aos homens, de forma contínua, a vida eterna; e esse dom 
do Pai não veio ao encontro dos homens através de Moisés, mas através de Jesus. 
Portanto, o importante não é testemunhar gestos espectaculares, que deslumbram e 
impressionam mas não mudam nada; mas é acolher a proposta que Jesus faz e vivê-
la nos gestos simples de todos os dias. O próprio Jesus identifica-se como não como 
o “portador” do pão, mas como o próprio pão que Deus quer oferecer ao seu Povo 
para lhe saciar a fome e a sede de vida. “Comê-lo” será escutar a sua Palavra, 
acolher a sua proposta, assimilar os seus valores, interiorizar o seu jeito de viver, 
fazer da vida um dom total de amor aos irmãos. Seguindo Jesus, acolhendo a sua 
proposta no coração e deixando que ela se transforme em gestos concretos de amor, 
de partilha, de serviço, o homem encontrará essa “qualidade” de vida que o leva à 
sua realização plena, à vida eterna. 
 


