
www.laboratoriodafe.pt
RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  

SAUDAÇÃO
Jesus Cristo dá um murro no estômago dos discípulos, que não 
conseguem digerir as palavras duras do discurso do Pão da Vida: 
«Também vós quereis ir embora?». Na verdade, na nossa vida, tudo se 
conjuga em apelos que pedem resposta. Hoje, surja do nosso coração 
a resposta de Pedro: «Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de 
vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus».
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> Palavra de vida eterna: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> Pão vivo descido dos céus:
Cristo, misericórdia! TODOS: Cristo, misericórdia!
> Esposo fiel da Igreja:
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEG. JOÃO [capítulo 6, versículo 60 a 69]

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».

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
O Mestre arrisca-se a ficar sozinho e abandonado. Somos confrontados 
com uma escolha: por um lado, a atitude de um grupo de discípulos que 
murmuram e abandonam o Mestre, consideram as sua palavras duras 
e insuportáveis; por outro, a resposta de Pedro sobre a identidade de 
Jesus Cristo, a perenidade e a credibilidade dessas palavras. Perante o 
mesmo e único Mestre, duas reações antagónicas! Qual destas atitudes 
espelha melhor as opções do teu discipulado?
A resposta de Pedro brota da experiência (mais do que do conhecimento 
intelectual): «Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. 
Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus». Trata-se de um 
saber não livresco mas sentido e saboreado no contacto pessoal com 
Jesus Cristo. É a partir deste ‘saber’ que se fazem as escolhas da vida.
Este é também o ‘saber’ que nos permite realmente compreender o 
sacramento da eucaristia. Alegramo-nos pelo dom da presença real 
de Jesus Cristo, saboreamos o infinito amor de Deus por nós na doação 
plena do seu Filho. A eucaristia é o milagre da presença do Ressuscitado 
entre nós, exprime a perene companhia benéfica e salvífica de Deus. 
Através da eucaristia, Deus vem ao nosso encontro para nos dar a 
plenitude da sua vida. 
A participação na eucaristia define a autenticidade da nossa escolha. 
Não nos podemos limitar à receção passiva dos dons salvíficos. 
Mergulhamos ativamente na vida espiritual, aceitamos ser recebidos 
por Deus. Haverá algo mais belo?!



vigésimo primeiro vigésimo primeiro 
domingodomingo
liturgia familiarliturgia familiar

uma escolhauma escolha

Ficamos a conhecer a reação dos ouvintes às 
palavras de Jesus Cristo sobre o ‘pão da vida’. 
Muitos consideram-nas ‘duras’. «Também vós 
quereis ir embora?». Pedro, em nome dos Doze, 
afirma: «Tu tens palavras de vida eterna».

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os ouvidos atentos aos 
seus rogos. Digamos-lhe: Acolhe a nossa prece!
 > Pela Santa Igreja: apareça, diante de Ti, como Esposa de Cristo, cheia de 
glória, sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa 
e imaculada, nós te pedimos: TODOS: Acolhe a nossa prece!

 > Pelos que governam: promovam políticas criativas e promotoras do 
matrimónio e da família, como fonte de alegria e de esperança para o 
mundo, nós te pedimos: TODOS: Acolhe a nossa prece!

 > Pelos casais: vivam o amor conjugal como sinal, ainda que imperfeito, 
do amor indiviso de Jesus Cristo pela Igreja: TODOS: Acolhe a nossa prece!

 > Pela nossa família: todos te possamos servir como único Deus, com 
generosidade e alegria de coração, nós te pedimos: TODOS: Acolhe...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Acolhe a nossa prece!

Sirvamos a Deus, rezando com confiança: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
«Podes interrogar-te sobre quem és e passar uma vida inteira a procurar 
a tua própria identidade. Interroga-te, antes: ‘Para quem sou eu?’» (Papa 
Francisco). A questão é mesmo essa: a de saber a quem me entregar, 
com quem partilhar a minha vida. O verão pode libertar-nos algum 
tempo para responder às perguntas: Para quem irei? Para quem se 
orienta a minha vida? A quem a entregarei? Por quem a darei?
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor Jesus Cristo, és o Pão da Vida, que sacia a nossa fome de pão e 
de justiça, de paz e de harmonia. Abençoa esta mesa com a graça da 
tua presença e com a alegria do teu amor, que dá novo sabor a todas 
as coisas. Abre as nossas mãos de irmãos à partilha generosa dos 
bens, que são de todos. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

Chegamos ao fim do ciclo dos trechos retirados do evangelho 
segundo João e da Carta aos Efésios. Paulo liga o amor de Jesus 
Cristo pela Igreja com o amor entre os esposos: «amai [...] como 
Cristo amou a Igreja e Se entregou por ela». No evangelho, ficamos 
a conhecer a reação dos ouvintes às palavras de Jesus Cristo sobre 
o ‘pão da vida’. Muitos consideram-nas ‘duras’. «Também vós quereis 
ir embora?». Pedro, em nome dos Doze, afirma: «Tu tens palavras de 
vida eterna». É inseridos nesta profissão de fé que somos convidados 
a renovar, com o povo da Antiga Aliança, a mesma disponibilidade: 
«Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus»; 
nunca nos abandona, livra-nos de «todas as angústias [...], salva os 
de ânimo abatido».

[segunda parte do vídeo/audio]

Uma escolha que somos chamados a fazer: ficar com Jesus Cristo 
ou ir embora. Uns pensam na obrigação. Outros num preceito 
cumprido por rotina. Uns falam de um entretimento antigo para 
quem não tem outras coisas para fazer ao domingo. Há muitos que 
preferem ir embora. Como naquele tempo consideram ‘duras’ as 
palavras, exigente a entrega plena por amor. Ao terminar esta ‘série’ 
deixemos que os lábios pronunciem a alegria e o compromisso do 
nosso coração. «Também vós quereis ir embora?». E eu atrevo-me 
a responder: «Não, Senhor, eu não me vou embora, e faço minhas 
as palavras de Pedro, como se fossem uma declaração de amor: 
eu escolho-te a ti, porque só Tu tens palavras que tornam viva, para 
sempre, a minha vida» (Ermes Ronchi).

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho: 
a minha resposta à pergunta de Jesus Cristo 
(«Também vós quereis ir embora?») é como a dos 
discípulos que o abandonam ou como a de Pedro? 
As palavras de Jesus Cristo elevam-me para os céus?

Para ir mais longe: Ler do livro de Josué, no capítulo 
24, os versículos 1 a 18; rezar o Salmo 33 (34)
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