
Palavra, fé e vida – 16 de abril de 2021

“Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado 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.” (Jo 6, 1-15)

Alguns acontecimentos da vida de Jesus e dos apóstolos são de facto grandiosos, seja pelo 
facto e pelo conteúdo como pelo desafio que nos lançam e que é sempre actual. «Onde 
havemos de comprar pão para lhes dar de comer?» Quando a visão puramente humana se 
encontra com o desejo e obra de Deus, o diálogo tem que ser assim, directo, eficaz. É claro que
a preocupação material é genuína e honesta; mas também é claro que Deus pode sempre mais
e nós, com Ele, chegamos mais longe. O diálogo que se segue mostra como a fé e a comunhão 
entre todos resolvem o problema. Sozinhos não vamos a lado nenhum; com dinheiro só 
chegamos até onde esse dinheiro permitir; com Deus e em diálogo entre todos conseguimos 
sempre chegar a bom porto!

Por isso mesmo, quando Jesus nos ensinou a rezar, propôs-nos a oração do Pai Nosso; e, 
obviamente, incluiu o pedido: «Dá-nos hoje o Pão». A todos!

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

“Espero poder contemplar a bondade do Senhor!” (Sl 26)

Para ler:

Act 5, 34-42; Salmo 26 (27); João 6, 1-15.


