
XIX Domingo Tempo Comum-Ano B 

«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu… 

… quem comer deste pão viverá eternamente….…». 



XIX Domingo Tempo Comum-Ano B 

EVANGELHO – Jo 41-51 
Ambiente: 

No seu “Livro dos Sinais” Jo 4,1-11,56), 

João apresenta-nos um conjunto de cinco 

catequeses sobre Jesus; e, em cada uma 

delas, usando diferentes símbolos, Jesus é 

apresentado como o Messias que veio ao 

mundo para cumprir o plano do Pai e fazer 

aparecer um Homem Novo. Todas essas 

catequeses terminam com uma secção 

onde se manifesta a oposição dos judeus a 

essa vida nova que Jesus veio propor aos 

homens. O texto que nos é hoje proposto 

apresenta-nos uma dessas histórias de 

confronto entre Jesus e os judeus.  
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Os interlocutores de Jesus não aceitam a sua 

pretensão de Se apresentar como “o pão que desceu 

do céu”. Eles conhecem a sua origem humana, sabem 

que o seu pai é José, conhecem a sua mãe e a sua 

família; e, na sua perspectiva, isso exclui uma origem 

divina Em consequência, eles não podem aceitar que 

Jesus Se arrogue a pretensão de trazer aos homens a 

vida de Deus. Em lugar de discutir a questão da sua 

origem divina, Jesus prefere denunciar aquilo que está 

por detrás da atitude negativa dos judeus face à 

proposta que lhes é feita: eles não têm o coração 

aberto aos dons de Deus e recusam-se a aceitar os 

desafios de Deus. O Pai apresenta-lhes Jesus e pede-

lhes que vejam em Jesus o “pão” de Deus para dar 

vida ao mundo. 
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Mas os judeus, instalados nas suas certezas, 

amarrados às suas seguranças, acomodados a um 

sistema religioso ritualista, estéril e vazio, já decidiram 

que não têm fome de vida e que não precisam para 

nada do “pão” de Deus. Não estão, portanto, 

dispostos, a acolher Jesus, “o pão que desceu do 

céu”. Eles não escutam Jesus, porque estão 

instalados num esquema de orgulho e de auto-

suficiência e, por isso, não precisam de Deus. Para 

aqueles que, efectivamente, O querem aceitar como 

“o pão de Deus que desceu do céu”, Jesus traz a vida 

eterna. Ele “é”, de facto, o “pão” que permite ao 

homem saciar a sua fome. Essa vida que Jesus está 

disposto a oferecer não é uma vida parcial, limitada e 

finita; mas é uma vida verdadeira e eterna. 

Mensagem (cont): 
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 “Quem acredita em Mim, tem a vida eterna” – 

diz-nos Jesus. “Acreditar” não é, neste contexto, 

aceitar que Ele existiu, conhecer a sua doutrina, 

ou elaborar altas considerações teológicas a 

propósito da sua mensagem… “Acreditar” é 

aderir, de facto, a essa vida que Jesus nos 

propôs, viver como Ele na escuta constante dos 

projectos do Pai, segui-l’O no caminho do amor, 

do dom da vida, da entrega aos irmãos; é fazer 

da própria vida – como Ele fez da sua – uma luta 

coerente contra o egoísmo, a exploração, a 

injustiça, o pecado, tudo o que desfeia a vida dos 

homens e traz sofrimento ao mundo. Eu posso 

dizer, com verdade e objectividade, que 

“acredito” em Jesus? 

Reflexão: 
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