Folha Paroquial nº 182 *Ano IV* 01.08.2021 — DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM

LEITURA I ( Ex 16, 2-4.12-15 )
Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Aarão. Disseram-lhes os filhos de Israel: «Antes tivéssemos morrido
às mãos do Senhor na terra do Egipto, quando estávamos
sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até
nos saciarmos. Trouxestes-nos a este deserto, para deixar
morrer à fome toda esta multidão». Então o Senhor disse a
Moisés: «Vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo
sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia.
Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha
lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ‘Ao cair da noite comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. Então reconhecereis que Eu sou o Senhor,
vosso Deus’». Nessa tarde apareceram codornizes, que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa
camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do
deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre
a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns
aos outros: «Man-hu?», quer dizer: «Que é isto?», pois não
sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: «É o pão que o
Senhor vos dá em alimento».
SALMO RESPONSORIAL:
O Senhor deu-lhes o pão do céu.
LEITURA II ( Ef 4, 17.20-24 )
Irmãos: Eis o que vos digo e
aconselho em nome do Senhor: Não torneis a proceder
como os pagãos, que vivem
na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que
aprendestes a conhecer a Cristo, se é que d’Ele ouvistes pregar e sobre Ele fostes instruídos, conforme a verdade que está
em Jesus. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de
parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores.
Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus na
justiça e santidade verdadeiras.
EVANGELHO ( Jo 6, 24-35 )
Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os
seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as
barcas 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». Disseram-Lhe eles:
«Que milagres fazes Tu, para que nós vejamos e acreditemos
em Ti? Que obra realizas? No deserto os nossos pais comeram
o maná, conforme está escrito: ‘Deu-lhes a comer um pão que
veio do Céu’». Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: Não foi Moisés que vos deu o pão do Céu; meu
Pai é que vos dá o verdadeiro pão do Céu. O pão de Deus é o
que desce do Céu para dar a vida ao mundo». Disseram-Lhe
eles: «Senhor, dá-nos sempre desse pão». Jesus respondeu-lhes: «Eu sou o pão da vida: quem vem a Mim nunca mais
terá fome, quem acredita em Mim nunca mais terá sede».

PARAY-LE-MONIAL ONLINE 2021 - 3 A 8 DE AGOSTO - tal como já
se fez no ano passado, durante a próxima semana, de terça à noite
a Domingo, será (re)transmitida uma sessão de Paray-le-Monial pela
Comunidade Emanuel a partir da nossa Unidade Pastoral - igreja de
São João Baptista.
Paray-le-Monial é uma pequena cidade, a 50km de Taizé e 120km a
norte de Lyon onde, há cerca de 350 anos, Jesus “revelou os segredos do seu Divino Coração” a Santa Margarida Maria: “Eis o Coração
que tanto amou os homens e que como resposta só recebe indiferença e ingratidão”.
Desde o início da década de 70 que a Comunidade Emanuel lá orienta sessões nas quais participam em cada ano muitos milhares de
pessoas. De 3 a 8 de agosto será transmitida uma a partir da igreja de
SJBaptista onde, durante aqueles dias, estarão vários irmãos da Comunidade Emanuel. Poderá asssistir online ou, se quiser, vir lá passar
um ou mais dias: durante a manhã haverá sempre louvor, um tema e
missa; a parte da tarde é livre e à noite há sempre serão.
PROGRAMA DIÁRIO - TEMA “AMORIS LAETITIA”
10h00 – Louvor a partir de SJBaptista, transmitido online e com
a possibilidade de participar via Zoom.
10h30 – Tradução simultânea do ensinamento dado em Paray-le-Monial sobre Amoris Laeticia
11h45 – Eucaristia transmitida a partir de SJBaptista
12h30 – Tempo livre até às 15h00
15h00 – Participação individual num percurso (+- 10 minutos)
15h30 – Grupos de partilha via Zoom
16h30 – Adoração a partir de SJBaptista
19h30 – Serão em directo de Paray (tradução simultânea)
PERCURSOS DISPONÍVEIS: 1 – Crer no amor de Jesus - P. Benoit
Guedas (5 etapas de 5 a 7 minutos); 2 – Viver a Esperança hoje –
Blanche Streb (3 etapas de 10 a 15 minutos); 3 – Os solteiros: outro
olhar – P. Olivier Bonnwijn (4 etapas de 10 a 15 minutos); 4 – O trabalho em quatro questões – Pierre-Yves Gomez (4 etapas de 10 a 15
minutos); 5 – Chaves para o amor no quotidiano – Casais do Amor
& Verdade (5 etapas); 6 – Educar os nossos filhos para a liberdade
- Casais do Amor & Verdade (5 etapas de 10 a 15 minutos); 7 – O
milagre da gratidão (4 etapas); 8 - O poder transformador da gratidão (4 etapas); 9 – Sagrado Coração de Jesus (9 etapas); 10 – Porque
existo e sou batizado? - Para viver em relação com Deus (29 etapas
de 4 minutos)

ADORAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO - em SJBatista, permanece a adoração às terças e quintas-feiras, das 8h00 da manhã
até às 23h00. Em SJosé, não haverá adoração durante o mês de
agosto por falta de adoradores disponíveis.
MISSAS EM AGOSTO - para permitir algum descanso também
aos sacerdotes, durante o mês de agosto, durante a semana, em
SJBaptista, apenas haverá missa à terça e à quinta. Em SJosé,
manter-se-ão os horários habituais.
PAI SANTO
Obrigado por nos teres enviado o verdadeiro maná vindo co céu,
Jesus, o teu filho bendito, que se fez nosso alimento
e sacia a nossa sede de vida eterna.
Como é admirável este mistério da Eucaristia!
Senhor, tantos daqueles que dizem acreditar em ti,
Desprezam este alimento e só se interessam pela comida que se perde!
Pedimos-te perdão pela nossa falta de amor para contigo
presente realmente nesse pão que nos dá a Vida e a vida em abundância.
Senhor, se acreditássemos verdadeiramente,
que és tu que estás naquele pão vivo que comemos na Eucaristia,
Nós teríamos adoradores permanentes que não te abandonariam
E que dia e noite se prostrariam diante de ti
Cantando: É digno o Cordeiro que foi imolado
De receber o poder e a riqueza,
a sabedora e a força, a honra, a glória e o louvor.
Senhor, não te canses de nos perdoar e de nos chamar à tua presença!
Não te canses de nos dizer: Vinde a Mim!
E encontrareis descanso para as vossas almas.
Não te canses de nos questionar: “Não pudestes vigiar uma hora comigo?»
Vigiai e orai para não cairdes em tentação
Atrai-nos a ti, e alimenta a nossa alma com esse pão descido do céu!
Amen.

REFLEXÃO

Iniciámos o capítulo VI de S. João, com o milagre da multiplicação dos pães, como ouvimos no Domingo passado. Na
continuação, a multidão contente, porque foi saciada, anda
atrás de Jesus quase que em perseguição dos seus passos.
Jesus aproveita para lhes dizer, de modo solene, algo muito
importante com o qual inicia o seu discurso na Sinagoga de
Cafarnaum, sobre o pão da vida. “Em verdade em verdade
vos digo:” Sempre que Jesus começa com esta fórmula é
porque vai dizer algo muito importante que deve ser ouvido muito atentamente. Tem o significado oficial da fórmula
dos profetas no Antigo Testamento quando dizem: “Oráculo do Senhor» ou ainda: «assim fala o Senhor». E Jesus diz
isso, porque vai fazer um discurso dos mais difíceis de entender. É um discurso revelador da sua Pessoa como Filho
de Deus que vem para salvar e dar a vida. Nele ouvimos
ressoar o início do evangelho de S. João: Ele é o Verbo, veio
ao mundo, àqueles que creem no seu nome, dá-lhes a vida.
Mas Jesus vai passo a passo.
Primeiro começa por dizer-lhes que as suas motivações
para andarem atrás dele são ainda muito insuficientes. Estão focados no imediato, na comida que passa, nos seus
interesses pessoais. Jesus sabe que isso é normal por agora,
mas deseja que eles vão mais longe. Todos nós começamos
com motivações insuficientes, mas depois, pela escuta da
Palavra de Deus, podemos ir purificando o nosso coração
bem como as motivações que nos orientam. Os próprios
discípulos, no início, não seguiram Jesus com motivações
muito puras. Eles queriam era um bom lugar ao pé daquele
que julgavam que viria a ser o seu rei e messias temporal.
Pouco a pouco, iluminados por Cristo, vão purificando as
suas motivações para o seguirem. Deve ter ficado bem gravado no seu coração aquele dia em que Jesus, reunindo-os
à sua volta lhes diz, solenemente, depois de os ouvir a conversar entre eles sobre qual seria o maior: “Escutai bem:
Aquele que quiser ser o maior faça-se o servo de todos”.
Palavras como estas e o exemplo de humildade e serviço de
Jesus, foram transformando os discípulos para os amadurecer no seguimento. As motivações que os levam a segui-lo
no início, não são nada as mesmas que eles têm no fim do
caminho de discípulos com Jesus. Foram-se convertendo.
Todos nós, por vezes através de uma linguagem muito
santa, dizemos coisas bonitas acerca das nossas motivações
para o seguirmos e o servirmos nos diversos ministérios da
Igreja, mas a verdade é que todas as boas motivações que
temos não existem em estado puro, são como o trigo e o
joio, caminham juntas com motivações de interesses pessoais e isso é humano e quase inevitável. O arranque do
joio, ao contrário da parábola de Jesus, que só se arranca
no fim, tem de ser um trabalho do próprio ao longo da vida.
Precisamos todos de nos ir convertendo e despojando dos
nossos egoísmos e interesses pessoais, e nos irmos abrindo
a uma entrega e doação cada vez mais despojada do nosso
eu para sermos capazes de chegar àquela situação a que
chegou S. Paulo: «Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive
em mim». Quando não fazemos este trabalho chegamos ao

fim da nossa vida egoísta, azedos, mal -dispostos e insuportáveis. Ao contrário, quando fazemos o nosso trabalho interior de despojamento, tornamo-nos simpáticos, serenos,
reconciliados, felizes.
E Jesus continua:“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.”
Eu dei-vos um alimento terrestre, mas era sinal de outra
coisa muito mais importante: Naquele sinal vós devíeis ter
reconhecido o Pai agindo através de mim. Ele é que me
enviou para vos oferecer o alimento que dura até à vida
eterna. Esta distinção entre alimento terreste e alimento
espiritual era um tema favorito da religião judaica: Todos
conheciam de cor a passagem do livro do Deuteronómio
em que está escrito: “Nem só de pão vive o homem mas de
toda a palavra que vem da boca de Deus” ( Dt 8,3)
Vê-se que os auditores de Jesus perceberam esta distinção entre alimento terrestre e celeste pois logo a seguir
perguntam: «Que devemos nós fazer para praticar as obras
de Deus?». E a resposta foi muito simples. “A obra de Deus
é que acrediteis naquele que Ele enviou.” E eles perguntam:
Porque devem acreditar nele, quais as suas referências?
Moisés, deu-lhes o maná que veio do céu e dizia-se que o
messias seria aquele que lhes traria maná dos tempos futuros. Então eles insistem, então e tu? Que obras realizas,
qual e o teu maná? E sabemos a resposta de Jesus: O verdadeiro maná não vem de Moisés, Meu pai é que vos dá o pão
do céu e depois introduz e anuncia a Eucaristia: «Eu sou o
pão da vida: quem vem a Mim nunca mais terá fome, quem
acredita em Mim nunca mais terá sede».
Quando vivemos à superfície de nós mesmos nem damos
conta da fome que temos de algo mais que não sejam os
bens materiais, mas basta pararmos um pouco e começarmos a meditar no que vivemos em profundidade e damos
logo conta que há qualquer coisa que nos falta, que a vida
tem de ser mais qualquer coisa do que isto. Tantas vezes ouvimos dizer em testemunhos: “Eu tinha tudo materialmente
falando e, no entanto, sentia um vazio, faltava-me algo essencial e não sabia o que era.” Agora que encontrei Jesus, já
sei o que me faltava. Jesus é esse pão da vida que nos sacia.
Há uns anos atrás uns missionários portugueses que tinham seminário na Guiné, trouxeram para a sua casa alguns
seminaristas guineenses para estudarem cá. Ao fim de 3 ou
4 dias foram ao gabinete do superior para lhes dizer, envergonhadamente, que sentiam fome. O Superior abismado, perguntou-lhes: - Fome? Mas vocês comem connosco à
mesa e tem sobrado sempre comida, porque não comem
mais? E eles responderam: - Sabe, nós estamos habituados
a comer arroz em todas as refeições. O nosso estômago
está tão habituado que, quando não comemos arroz, não
nos sentimos saciados, sentimos fome.
Quando ouvi esta história pensei que se Jesus fosse guineense teria dito: «Eu sou o arroz da vida, quem vem a Mim
nunca mais terá fome. Quem acredita em Mim nunca mais
terá sede.”

