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12820. Leituras - 3ª feira de Páscoa (17/04/2018) - At 7, 51 - 8, 1ª; Sl 30; Jo 6, 30-35 - A multidão perguntou a
Jesus: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obras
fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: “Pão
do Céu deu-lhes a comer!” Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos
digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do Céu! É meu Pai que
vos dá o verdadeiro Pão do Céu! Pois o Pão de Deus é aquele que desce do
Céu e dá vida ao mundo!” Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse
Pão!” Jesus lhes disse: “Eu sou o Pão da Vida! Quem vem a mim não terá
mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede!”
Recadinho: - O povo pede sinais a Jesus! Quem neste mundo realizou mais
sinais que Ele? - Em que consiste para mim ter fome de Deus? - Tenho algum
testemunho sobre a sede de Deus em mim? - Em que consiste? - Jesus me
sustenta, me renova, dá vida! Basta pedir sua presença em mim!
12821. Os judeus pedem um sinal! - Os judeus pedem um sinal, sugerindo que Jesus usasse a forma de uma
renovação do dom divino do maná quando estavam no deserto! Mas, em resposta, Jesus não promete nenhum
acontecimento significativo no futuro. Ele oferece uma interpretação do que aconteceu há pouco. Convida
seus interlocutores para verem no acontecimento da multiplicação o “sinal” que eles queriam! Pois, apesar de
eles terem comido o pão e ficado saciados, não viram o sinal significativo do pão!
12822. O Pai vai lhes dar o verdadeiro Pão do Céu! - O povo queria ver até onde chegava o poder de Jesus.
Relembra a pessoa de Moisés, no acontecimento do maná do deserto. Ora, eles tinham para si que Moisés fora
um grande profeta e dera a seus pais o alimento do deserto!
Se Jesus, que se apresentava como Aquele que Deus enviou (veja em Jo 6, 29), conseguisse renovar o dom
divino do maná, eles acreditariam n´Ele, como seus pais creram em Moisés! Mas Jesus responde para eles que
não foi Moisés que deu o Pão do Céu, mas o Pai. E é o Pai que vai lhes dar o verdadeiro Pão do Céu!
12823. Diferença de pães! - Diferente do maná, alimento perecível, dado para uma vida mortal, é diferente do
Pão, que Ele milagrosamente multiplicou. Jesus é, para aqueles que nele creem, um Alimento de uma Vida
celeste, enviado por Deus para dar tal Vida ao mundo! Esta Vida não é outra senão a Salvação e a Felicidade do
Mundo que há de vir. O maná e o pão multiplicado são figuras do verdadeiro alimento celeste: o Cristo mesmo
em Pessoa, em sua Palavra e em sua Carne!
12824. Senhor, dê-nos sempre deste Pão!- São João começa nos apresentando a paisagem, isto é, o lugar onde
aconteceu este fato do discurso: Cafarnaum, na outra margem do lago. E apresenta também os seus ouvintes:
a mesma multidão que tinha comido pão por ele multiplicado. É apenas uma introdução ao discurso: discurso
este que nos vai conduzir ao coração do Cristianismo.
Nesta passagem, que meditamos hoje, está propriamente a primeira parte do discurso! São João apresenta neste
trecho Jesus repreendendo o povo pelo fato de estarem preocupados apenas com aquilo que é terreno. Eles se
fixaram somente nas coisas passageiras, desta Terra! Não chegam a compreender que o fato da multiplicação
dos pães contém uma mensagem mais profunda: é sinal de uma realidade futura!
Viram n´Ele um Grande Profeta só enquanto Ele lhes dava o pão material. Jesus mais uma vez lhes mostra o
Caminho pelo qual eles poderão deixar esta visão material e passar para uma muito mais elevada, a celeste:
“Trabalhem não pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que dura para a vida eterna!” (Jo 6, 27).
Jesus é Aquele que o Pai enviou! No Primeiro Testamento, o maná foi o alimento enviado por Deus aos
israelitas. Agora, é preciso que se creia naquele que Deus Pai enviou: Jesus Cristo, o verdadeiro Pão do Céu!
Jesus falava de si mesmo: “... o Pão que Deus dá é aquele que desce do Céu e dá vida ao mundo” (Jo 6, 33).
Jesus é a Palavra, o Verbo de Deus que se fez Homem! Palavra de Deus é Alimento que orienta e dá força para
a Humanidade. Jesus é o Alimento que dá vida ao Mundo, pois é o Pão enviado pelo Pai!. Concluindo, os
judeus disseram: “Senhor, dê-nos sempre deste Pão!” (Jo 6, 34).
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É Páscoa! É Pão dado como alimento! É a Eucaristia! - Que lugar ocupa em minha vida?
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