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LEITURA I ( 2 Reis 4, 42-44 )
Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Sali-
sa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os 
primeiros frutos da colheita. Eram vinte pães de cevada e 
trigo novo no seu alforge. Eliseu disse: «Dá-os a comer a 
essa gente». O servo respondeu: «Como posso com isto dar 
de comer a cem pessoas?». Eliseu insistiu: «Dá-os a comer 
a essa gente, porque assim fala o Senhor: ‘Comerão e ainda 
há-de sobrar’». Deu-lhos e eles comeram, e ainda sobrou, 
segundo a palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL: 
Abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome. 
LEITURA II ( Ef 4, 1-6 ) 
Irmãos: Eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-
-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que 
fostes chamados: procedei com toda a humildade, mansi-
dão e paciência; suportai-vos uns aos outros com caridade; 
empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo 

da paz. Há um só Corpo e um só Espírito, como há uma só 
esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, 
uma só fé, um só Batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que 
está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra.  

BÊNÇÃO DE AVÓS & NE-
TOS -  no âmbito da cele-
bração do Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos, informam 
o Pe Jorge e o Pe Francisco 
que haverá uma bênção es-
pecial para todos quantos 
compareçam com os netos 
numa das missas deste fim 
de semana de 24 e 25 de 
julho, quer na Paróquia de 
SJBaptista, quer na paróquia 
de SJosé.

NOVO NÚMERO DA REVIS-
TA COM - Está a ser distri-
buída este fim de semana o 
2º número da revista COM 
da Unidade pastoral. Esta 
revista está ao serviço da 
evangelização. Daí incluir 
testemunhos de vida de pa-
roquianos a quem o Senhor 
tocou e transformou e como 
tentam responder aos desa-
fios com que se confrontam 
no trabalho e na família. 
Desejamos que quase tudo 
o que sai na revista seja es-
crito por paroquianos, pois 
as paróquias estão cheias de 
gente com muitos talentos. 

Precisamos, porém, da cola-
boração de todos os paroquianos na sua divulgação. O que vos 
propomos é que leveis uma ou duas revistas extra e a entregueis, 
em mão, ao vosso vizinho ou vizinha de apartamento, a um cole-
ga de trabalho,   a deixeis, com autorização, no gabinete do vosso 
dentista ou médico particular, no café que costumais frequentar, 
no cabeleireiro, e em todos os sítios por onde as pessoas passam 
e podem ler a revista. Isto é colaborar na evangelização, pois a 
leitura de um artigo poderá tocar alguns dos que o lerem. 

Pedimos também a vossa colaboração material para ajudar os 
custos com a revista. Se cada um der 50 cêntimos, pagaremos a 
revista, mas como devemos oferecer muitas, os que puderem dar 
mais, ajudarão para aquelas que daremos gratuitamente. 

RETOMA DOS PEDITÓRIOS À PORTA DA IGREJA DIAS 24 E 
25/07 - CENTRO DE ACOLHIMENTO JOÃO PAULO II/CONFE-
RÊNCIAS VICENTINAS - Ser Vicentino é….O Vicentino integra a 
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), criada por Frederico 
Ozanam (1813–1853), um homem de numerosos compromissos 
apoiados num mesmo vigor espiritual, ao serviço da Fé, da Cari-
dade, da Igreja e do Pobre.  
A fé do cristão católico impele-o, desde logo, a pensar no outro, 
indo ao encontro do desprotegido, seja ele necessitado de Pão, 
Casa ou apenas Amor. A espiritualidade revelada por Cristo levou 
São Vicente de Paulo a amar o pobre e a espiritualidade vicentina 
motivou Frederico Ozanam a criar as Conferências de SSVP, com a 
inerente Regra.  Ter como modelo São Vicente de Paulo é, tão-só, 
AMAR/SERVIR.
O Centro de Acolhimento João Paulo II, a casa dos Vicentinos de 
S.José, desde o início da pandemia e durante os confinamentos, 
esteve sempre aberto a ajudar todos os que batiam à sua porta.
Inclusivé com os pedidos de ajuda a aumentarem, como conse-
quência da pandemia, cada vez mais é necessária a ajuda de to-
dos os paroquianos. Assim, vamos retomar os peditórios à porta 
da Igreja, mas em moldes diferentes: serão feitos apenas uma vez 
por mês, no penúltimo fim-de-semana de cada mês.
Faremos o peditório já na próxima semana, dias 24 (sábado) e 25 
(domingo), à porta da Igreja, no horário das missas. Além de do-
nativos em dinheiro, aceitamos também donativos em géneros 
alimentares (enlatados, arroz, massa…).
Agradecemos desde já a generosidade de todos!

EVANGELHO ( Jo 6, 1-15 ) 
Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Ga-
lileia, ou 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 co-
mer?». 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 senta-
ram-se em número de uns cinco mil. Então, Jesus tomou os 
pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fa-
zendo o mesmo com os peixes; e comeram quanto quiseram. 
Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: «Reco-
lhei os bocados que sobraram, para que nada se perca». Reco-
lheram-nos e encheram doze cestos com os bocados dos cinco 
pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quan-
do viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens come-
çaram 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. 



REFLEXÃO
Ao longo do ano B, no tempo comum, vamos ouvindo, de 

forma continuada, o evangelista S. Marcos. No Domingo 
passado ouvimos o relato de Jesus que chama os discípulos 
para um lugar isolado para descansarem um pouco, mas 
quando desembarcam Jesus depara-se com uma grande 
multidão e cheio de compaixão começa a ensiná-los demo-
radamente. As horas foram passando e os discípulos, bem 
como Jesus, dão-se conta de que as pessoas vão começar 
a ter fome e não há por ali nada que comer. Mas esta parte 
já não a ouvimos em S. Marcos, pois a Liturgia da Igreja, 
de repente, interrompe a leitura do Evangelho deste evan-
gelista para nos dar a ler todo o capítulo VI de S. João que 
nos fala não só do milagre da multiplicação dos pães como 
faz S. Marcos, mas acrescenta um longo discurso de Jesus 
sobre o Pão da Vida sublinhando assim que este discurso 
forma um todo com o milagre da multiplicação dos pães.

“Seguia-o numerosa multidão, por ver os milagres 
que Ele realizava nos doentes.”
Seguem-no, pois vêm vidas transformadas. Podem ainda 

ser um bocado interesseiras, mas no princípio é sempre 
assim. Jesus conhece as necessidades das pessoas e com-
padece-se delas curando-as e dando-lhes alimento espiri-
tual, através da Sua Palavra, e depois também o alimento 
corporal. 

“Jesus subiu a um monte e sentou-Se aí com os seus 
discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus.”
Junto ao lago da galileia, um monte, só pode ser simbó-

lico, como acontece muitas vezes quando se diz que subiu 
a um monte para chamar os discípulos, para proclamar a 
lei nova das bem-aventuranças etc. Aqui subir a um monte 
para multiplicar os pães, sem dúvida que S. João nos quer 
fazer entender que chegou a hora do banquete messiânico 
anunciado pelo profeta Isaías: «No Monte Sião, o Senhor 
do universo prepara para todos os povos um banquete de 
carnes gordas, acompanhadas de vinhos velhos, carnes 
gordas e saborosas, vinhos velhos e bem tratados” (Is 25, 
6)  A esta multidão faminta do festim de Deus, Jesus vai 
oferecer o sinal de que esse dia tão esperado já chegou e 
é agora, pois é Ele que toma a iniciativa dizendo a Filipe: 
«Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer?» 
E S. João acrescenta: “Ele bem sabia o que ia fazer”, como 
se isso já fizesse parte do seu plano de revelação. S. João 
diz-nos ainda que estava próxima a Páscoa dos Judeus. E 
se ele diz isso, é porque está aqui um elemento importan-
te do relato da multiplicação dos pães. Nos próximos do-
mingos em que iremos ouvir o discurso do pão da vida, 

perceberemos até que ponto o Mistério Pascal de Jesus 
está subjacente a todo este discurso de Jesus sobre o pão 
da vida.

«Está aqui um rapazito que tem cinco pães de cevada 
e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente?». Je-
sus respondeu: «Mandai-os sentar» (…) Então, Jesus 
tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que 
estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes; e 
comeram quanto quiseram.»
Jesus quer revelar-nos o rosto de Deus através do seu 

Filho alimentando a multidão. Mas não o pode fazer sem a 
participação das pessoas pois Ele quis tornar-nos com eles 
construtores do mundo e da história. Ele tem necessidade 
de cada um de nós por mais pequena que essa participa-
ção possa ou pareça ser. Jesus não faz o milagre a partir do 
nada: «Está aqui um rapazito que tem cinco pães de ceva-
da e dois peixes. Deus não se substitui a nós. Confiou-nos a 
tarefa de fazer crescer e multiplicar os seus próprios dons, 
(os talentos que deu a cada um) que se tornam assim dons 
dos homens. A pessoa reconhece os seus limites humanos 
ao mesmo tempo que fica admirado com a grandeza desta 
«colaboração» do seu trabalho unido à obra de Deus.

Quando aceitamos colaborar com Ele, associando-nos 
a outros, podemos mudar o 
mundo. O que  seria das nos-
sa Unidade Pastoral sem tanta 
gente que aceitou servir no 
anúncio do Evangelho no per-
curso Alpha, na catequese, nas 
células, na Liturgia na ação só-
cio caritativa. Em todos estes 
setores há vidas transforma-
das pela colaboração de tantos 
irmãos! O mundo poderia ser 
muito melhor se cada irmão 
estivesse pronto a dar os seus 
pães de cevada e os seus pou-
cos peixes. Mas acreditamos 
nós na matemática de Deus? 
Isto é, quando damos ficamos 
com mais? E quando não da-
mos ficamos com menos? Que 
Deus nos dê fé e confiança no 
seu poder, na sua bondade e 
generosidade.


