
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor 
> Viseu: Bispo escreve carta aos padres e convida a rezar pelo 
«aumento das vocações sacerdotais» 

Mensagem assinalou memória litúrgica de São João Maria Vianney. 
O bispo de Viseu enviou uma carta aos padres da diocese, na 

memória litúrgica de São João Maria Vianney (4 de Agosto), 
sublinhando que o sacerdócio é “um dom de Deus” e pedindo oração por 
novas vocações. 

“Rezemos todos pela santificação dos sacerdotes, pelos seminaristas e 
aumento das vocações sacerdotais. Convido os sacerdotes a vivermos 
com testemunho de fé, esperança, caridade, alegria e confiança o nosso 
ministério sacerdotal e o múnus de pároco”, refere D. António Luciano, 
num texto enviado à Agência ECCLESIA. 

A mensagem apresenta São João Maria Vianney (1786-1859) como 
“sacerdote exemplar, humilde e que viveu as virtudes heróicas no 
exercício do seu ministério”. 

“Como pároco de Ars, numa França descristianizada e secularizada, 
colocou a pequena comunidade no centro de uma verdadeira reflexão 
sobre a vida e missão do sacerdote, pároco de uma comunidade pequena 
paróquia, quase esquecida da sua diocese”, recorda. 

“Tornou-se conhecido e apreciado por todos, com uma atenção 
especial aos pecadores que acolhia no confessionário, sendo para eles 
um pai e um instrumento fiel da misericórdia de Deus”. 

O bispo de Viseu convida todos os padres a “viver com alegria a 
vocação sacerdotal ao serviço de Cristo, da Igreja e dos irmãos”. 

“Eis o segredo de uma vida em fidelidade e santidade no ministério 
para produzir fruto de novas vocações sacerdotais”, conclui D. António 
Luciano. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     1 Reis 19, 4-8 
«Fortalecido com aquele alimento, caminhou até ao monte de Deus» 

 
Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois sentou-se debaixo de um 
junípero e, desejando a morte, exclamou: «Já basta, Senhor. Tirai-me a vida, porque não sou 
melhor que meus pais». Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto, um 
Anjo tocou-lhe e disse: «Levanta-te e come». Ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido 
sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O Anjo do 
Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: «Levanta-te e come, porque ainda tens um longo 
caminho a percorrer». Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele 
alimento, caminhou durante quarenta dias e quarenta noites até ao monte de Deus, Horeb. 
Palavra do Senhor. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL            Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 9a) 
Saboreai e vede como o Senhor é bom. 
 
 
LEITURA II        Ef 4, 30 – 5, 2 

«Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
Irmãos: Não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. 
Seja eliminado do meio de vós tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência 
e toda a espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-
vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, 
como filhos muito amados. Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e Se 
entregou por nós, oferecendo-Se como vítima agradável a Deus. 
Palavra do Senhor. 
 
 
EVANGELHO            Jo 6, 41-51 

«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus, por Ele ter dito: «Eu sou o pão que desceu 
do Céu». E diziam: «Não é Ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua 
mãe? Como é que Ele diz agora: ‘Eu desci do Céu’?». Jesus respondeu-lhes: «Não 
murmureis entre vós. Ninguém pode vir a Mim, se o Pai, que Me enviou, não o trouxer; e Eu 
ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos Profetas: ‘Serão todos instruídos por 
Deus’. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a Mim. Não porque alguém 
tenha visto o Pai; só Aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade 
vos digo: Quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais 
comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do Céu, para que não morra quem 
dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne, que Eu darei pela vida do mundo». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 19º Domingo do Tempo Comum dá-nos conta, da 
preocupação de Deus em oferecer aos homens o “pão” da vida plena e 
definitiva. Por outro lado, convida os homens a prescindirem do orgulho e da auto-
suficiência e a acolherem, com reconhecimento e gratidão, os dons de Deus. 

O Evangelho apresenta Jesus como o “pão” vivo que desceu do céu para 
dar a vida ao mundo. Para que esse “pão” sacie definitivamente a fome de vida que 
reside no coração de cada homem ou mulher, é preciso “acreditar”, isto é, aderir a 
Jesus, acolher as suas propostas, aceitar o seu projecto, segui-l’O no “sim” a Deus e 
no amor aos irmãos. Os interlocutores de Jesus não aceitam a sua pretensão de Se 
apresentar como “o pão que desceu do céu”. Eles conhecem a sua origem humana, 
sabem que o seu pai é José, conhecem a sua mãe e a sua família; e, na sua 
perspectiva, isso exclui uma origem divina. Em vez de discutir a questão da sua 
origem divina, Jesus prefere denunciar aquilo que está por detrás da atitude 
negativa dos judeus face à proposta que lhes é feita: eles não têm o coração aberto 
aos dons de Deus e recusam-se a aceitar os desafios de Deus… O Pai apresenta-lhes 
Jesus e pede-lhes que vejam em Jesus o “pão” de Deus para dar vida ao mundo; 
mas os judeus, instalados nas suas certezas, acomodados a um sistema religioso 
ritualista, estéril e vazio, não estão, dispostos, a acolher Jesus, “o pão que desceu do 
céu”. Para aqueles que, efectivamente, O querem aceitar como “o pão de Deus que 
desceu do céu”, Jesus traz a vida eterna. Ele “é”, de facto, o “pão” que permite ao 
homem saciar a sua fome de vida (“Eu sou o pão da vida”). A expressão “Eu sou” é 
uma fórmula de revelação que manifesta a origem divina de Jesus e a validade da 
proposta de vida que Ele traz. Quem adere a Jesus e à proposta que Ele veio 
apresentar encontra a vida definitiva. 

Essa vida que Jesus está disposto a oferecer é uma vida verdadeira e eterna. 
Para sublinhar esta realidade, Jesus estabelece um paralelo entre o “pão” que Ele 
veio oferecer e o maná que os israelitas comeram ao longo da sua caminhada pelo 
deserto… No deserto, os israelitas receberam um pão (o maná) que não lhes 
garantia a vida eterna e definitiva e que nem sequer lhes assegurava o encontro com 
a terra prometida e com a liberdade plena; mas o “pão” que Jesus quer oferecer ao 
homem levará o homem a alcançar a meta da vida plena. “Vida plena” não indica 
aqui, apenas, um “tempo” sem fim; mas indica, sobretudo, uma vida com uma 
qualidade única, com uma qualidade ilimitada – uma vida total, a vida do homem 
plenamente realizado. 

Jesus vai dar a sua “carne” (“o pão que Eu hei-de dar é a minha carne”) 
para que os homens tenham acesso a essa vida plena, total, definitiva. A “carne” de 
Jesus é a sua pessoa – essa pessoa que os discípulos conhecem e que se lhes 
manifesta, todos os dias, em gestos concretos de amor, de bondade, de solicitude, de 
misericórdia. Essa “pessoa” revela-lhes o caminho para a vida verdadeira: nas 
atitudes, nas palavras de Jesus, manifesta-se historicamente ao mundo o Deus que 
ama os homens e que os convida, através de gestos concretos, a fazer da vida um 
dom e um serviço de amor. 

 
 


