
Palavra, fé e vida – 19 de abril de 2021

“Depois de Jesus ter saciado os cinco mil homens, os seus discípulos viram-n’O a caminhar 
sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que 
ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos; estes tinham 
partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles 
tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem 
Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos 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».” (Jo 6, 22-29)

Aquelas pessoas procuravam o pão. É óbvio que precisamos do pão. Temos de procurar o pão. 
Temos que partilhar o pão. A questão é que, se procurarmos só o pão, passamos a vida a olhar 
para o umbigo. Jesus hoje põe-nos a mão no queixo e levanta-nos a cabeça, para olharmos 
para Ele e, com Ele, vermos mais longe, buscarmos o Pão que não perece nunca! É por isso que
podemos falar de perdão e de comunhão.

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

“Ditosos os que seguem a lei do Senhor!” (Sl 118)

Para ler:

Actos 6, 8-15; Salmo 118 (119); João 6, 16-21.


