
Palavra, fé e vida – 24 de abril de 2021 

“Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: «Estas palavras são duras. 

Quem pode escutá-las?». Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por 

causa disso, perguntou-lhes: «Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do homem subir para 

onde estava anteriormente? O espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras 

que Eu vos disse são espírito e vida. Mas, entre vós, há alguns que não acreditam». Na 

verdade, Jesus bem sabia, desde o início, quais eram os que não acreditavam e quem era 

aquele que O havia de entregar. E acrescentou: «Por isso é que vos disse: Ninguém pode vir a 

Mim, se não lhe for concedido por meu Pai». A partir de então, muitos dos discípulos 

afastaram-se e já não andavam com Ele. Jesus disse aos Doze: «Também vós quereis ir 

embora?» Respondeu-Lhe Simão Pedro: «Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida 

eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus».” (Jo 6, 60-69) 

A misericórdia de Deus não tem limites: percebemos isso. E, por ser sem limites, ninguém fica 

excluído. Mas, tocados pela misericórdia, se decidirmos permanecer os mesmos e não mudar 

nada na nossa vida, ficaremos provavelmente muito aquém da proposta de Deus. Deus não 

nos falha nunca; estaremos nós preparados para a fidelidade? 

Se a fé fosse arroz doce, rebuçados e muito açúcar, tornar-se-ia uma espécie de investimento 

fácil com retorno imediato. Aliás, o açúcar tem retorno imediato: o seu uso e abuso e ngorda, 

causa diabetes, tira-nos qualidade de vida…. A nossa fé passa pelo banquete, à mesma mesa 

com Cristo e com todos os irmãos. Mas ganha raízes numa Cruz e só quando despertamos para 

a disponibilidade da Cruz é que podemos entender e saborear a vida e terna. E recordemos 

sempre: a Cruz não é fonte de tristeza; outrossim, é fonte de vida e Ressurreição.  

A pergunta impõe-se : «Também vós quereis ir embora?» A resposta é só uma: «Para quem 

iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o 

Santo de Deus». 

Eu estou pronto! 

Bom dia para todos.  

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“Bendito seja o Senhor por tudo quanto fez por mim!” (Sl 115) 

Para ler: 

Actos 9, 31-42; Salmo 115 (116); João 6, 60-69. 


