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Partir... e (re)partir...

XVII Domingo do Tempo Comum
Ano B

Partir... e (re)partir...
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XVII Domingo do Tempo Comum
(Partir e repartir...)

1.ª Leit. – 2 Re 4, 42-44;
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18;
2.ª Leit. – Ef 4, 1-6;
Evangelho – Jo 6, 1-15.

Partir. Eis um daqueles verbos quase mágicos, mergulhado entre as ondas
deste Verão. Partir para o descanso, para o repouso, para a família, partir para
férias. O direito é legítimo, justo e necessário. Mas... é ver Jesus.

Jesus estava a partir para o descanso. Parecia querer ir de férias. Havia uns
dias que procurava um lugar isolado. Mas quê. Uma multidão faminta, faminta
de tudo, de um sentido para caminhar e de um pão para comer, altera o seu
projecto de férias. E, mesmo sabendo bem o que ia fazer, Jesus chama os
discípulos à resolução do problema. Nas situações difíceis, o homem pode e
deve esperar o milagre de Deus. Pode e deve esperar tudo de Deus. Mas pode e
deve dar tudo de si. Não vale dizer, como Filipe, que o dinheiro não chega nem
para uma amostra e assim arrumar o assunto sem o resolver; a multiplicação, se
é dom de Deus, nem por isso dispensa a divisão, a partilha, por parte do Ho-
mem. Por isso, há que confiar no milagre, como André, que lembra o quase
nada que vê. Mas há também que dar tudo o que se tem, como aquele rapazito.
Só assim Jesus multiplica. O milagre de Deus começa no coração do Homem:
num coração aberto para dar do seu nada, necessitado de tudo para receber de
Deus. A multiplicação, obra da abundante riqueza de Deus, é também fruto da
partilha generosa da pobreza humana.

Depois do milagre, Jesus então partiu. Antes de partir... para um tempo de
repouso, de descanso, partiu o pão e deu-o, partiu corações e partiu em pedaços
o pedaço de vida que há em cada um... E retirou-se sozinho.

Vamos lá de férias, partir para o descanso, mas só descansados, depois de
partir o pão com os outros. Férias são tempo de partir... e de repartir. É esta a
maneira de viver a que fomos chamados. Boas Férias.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus, protector dos que em Vós esperam,
sem Vós nada tem valor, nada é santo.
Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia,
para que, conduzidos por Vós,
usemos de tal modo os bens temporais
que possamos aderir desde já aos bens eternos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Segundo Livro dos Reis (2 Reis 4, 42-44)

«Comerão e ainda há-de sobrar»

Naqueles dias,
veio um homem da povoação de Baal-Salisa
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.

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Sl 144 (145), 10-11.15-16.17-18 (R. cf. 16)

Refrão: Abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome.
ou
Vós abris, Senhor, a Vossa mão
e saciais a nossa fome

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

Todos têm os olhos postos em Vós,
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente.

O Senhor é justo em todos os seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade.
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Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios    (Ef 4, 1-6)
"Um só Corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo"

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, mansidão 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 existe uma só esperança
na vida a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.
Há um só Deus e Pai de todos,
que está acima de todos,
actua em todos e em todos Se encontra.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Lc 7, 16)

Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...

Apareceu entre nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.

Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 6, 1-15)

"Distribuiu-os e comeram quanto quiseram"

Naquele tempo,
Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia,
ou de Tiberíades.
Seguia-O numerosa multidão,
por ver os milagres que Ele realizava nos doentes.
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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 comer?"
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 sentar essa gente".
Havia muita erva naquele lugar
e os homens sentaram-se em número de uns cinco mil.
Então, Jesus tomou os pães, deu graças
e distribuiu-os aos que estavam sentados,
fazendo o mesmo com os peixes;
e comeram quanto quiseram.
Quando ficaram saciados,
Jesus disse aos discípulos:
"Recolhei os bocados que sobraram,
para que nada se perca".
Recolheram-nos e encheram doze cestos
com os bocados dos cinco pães de cevada
que sobraram aos que tinham comido.



— 132 —

Quando viram o milagre que Jesus fizera,
aqueles homens começaram 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.

Palavra da salvação.

Para a Reflexão Homilética

Salta à vista o tema do pão na liturgia de hoje: ele aparece claramente na
1.ª leitura e no evangelho e, de modo implícito, está presente também no salmo.
Na tradição bíblia, o pão recorda duas coisas importantíssimas. Lembra-nos,
primeiro, que não somos auto-suficientes, não possuímos a vida de modo
absoluto: devemos sempre renová-la, lutar por ela. O homem não se basta a si
próprio; precisa do pão de cada dia. E aqui, um segundo importante aspecto: o
homem não pode, sozinho, prover-se de pão: é Deus quem faz a chuva cair,
quem torna o solo fecundo, quem dá vigor à semente. Assim, a vida humana
está continuamente na dependência do Senhor. Portanto, todos necessitamos
do pão nosso de cada dia – e este é dom de Deus. “O que tens tu, ó homem,
que não tenhas recebido? E, se recebeste, do que, então, te glorias?”

Deste modo, Jesus, ao multiplicar os pães, apresenta-se como aquele que
dá vida, que nos sacia com o sentido da existência – sim, porque não há vida
de verdade para quem vive sem saber o sentido do viver! – Dá-nos, Jesus a
vida física, a vida saudável, mas dá-nos, mais que tudo, a razão
verdadeira de viver uma vida que valha a pena!

Mas, acompanhemos com mais detalhes a narrativa do Quarto Evangelho.
Jesus, num lugar deserto, estando próxima a Páscoa, Festa dos judeus, manda
o povo sentar-se sobre a relva verde, toma uns pães e uns peixes, dá graças,
parte, e distribui-os... multiplicando os pães e os peixes. Todos comeram e
ficaram saciados. Não aparece no evangelho deste Domingo, mas sabemos,
pela continuação do texto de S. João, que o povo, após o milagre, foi à procura
do Senhor e Ele recriminou duramente a multidão: “Vós procurais-me não
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porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados!”

Que sinal o povo deveria ter visto? Recordemos que no final do trecho que
escutamos no evangelho o povo exclama: “Este é verdadeiramente o profeta

que devia vir ao mundo”. O povo até começou a discernir o sentido do
milagre de Jesus; mas, logo depois, fascinado simplesmente pelo pão material,
pelas necessidades de cada dia, esquece o sinal. Insistimos: que sinal? Primeiro,
que Jesus é o Novo Moisés, aquele profeta que o próprio Moisés havia anunciado
em Dt 11,18: “O Senhor Deus suscitará no vosso meio um profeta como

eu”. Como Moisés, Jesus reúne o povo num lugar deserto; como Moisés,
sacia o povo com o pão... Mas, Jesus é mais que Moisés: Ele é o Deus-Pastor
que faz o rebanho repousar em verdes pastagens (“Havia muita relva naquele

lugar... Jesus mandou que o povo se sentasse...”) e lhe prepara uma mesa.
Era isso que o povo deveria ter compreendido; foi isso que não compreendeu...

E nós, compreendemos os sinais de Cristo na nossa vida? Somos capazes
de descortinar o sentido dos Seus gestos, seja na alegria seja na tristeza, seja
na luz seja nas trevas? Os gestos de Jesus na multiplicação dos pães é também
prenúncio da Eucaristia. Os quatro gestos por ele realizados – tomou o pão,
deu graças, partiu-o e deu-o – são os gestos da Última Ceia e de todas as
ceias que celebram o sacrifício eucarístico do Senhor: na apresentação das
ofertas tomamos o pão, na grande oração eucarística (do prefácio à doxologia
– “Por Cristo, com Cristo...”) damos graças, no “Cordeiro de Deus” partimos
e na comunhão distribuímos. Eis a Missa: o tornar-se presente dos gestos
salvíficos do Senhor, dado em sacrifício e recebido em comunhão.

Vivendo intensamente esse Mistério, tornamo-nos realmente membros do
corpo de Cristo, que é a Igreja. Cumprem-se em nós, de modo real, as palavras
do Apóstolo: “Há um só Corpo e um só Espírito, como também é uma só a

esperança a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só

batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio

de todos e permanece em todos”. Que o bendito Pão do céu, neste sinal tão
pobre e humilde do pão e do vinho eucarísticos, nos faça compreender e acolher
a constante presença do Senhor entre nós e nos dê a graça de vivermos de
verdade a vida de Igreja, sendo um sinal seu no meio do mundo.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Oremos com fé a Deus Pai
por intermédio de Jesus Cristo nosso Salvador,
pelas necessidades de todos os homens,
dizendo cheios de confiança:

«Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor».

1. Pelo nosso Arcebispo, D. Jorge, pelos presbíteros e diáconos,
pelos acólitos, leitores e catequistas
e pelos fiéis que servem a Igreja,
oremos ao Senhor.

2. Pelo progresso espiritual de todos os povos,
pelo desenvolvimento material dos cidadãos
e pela justa distribuição das riquezas,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que têm fome de pão e de esperança,
pelos que repartem os seus bens com os mais pobres
e por aqueles que dão a mão aos que caíram,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que estão a sofrer pela sua fé,
pelos que se empenham em viver em paz com todos,
pelos presos, pelos doentes e pelos defuntos,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós que escutámos a Palavra,
por aqueles que vão comungar o pão da vida
e pelos defuntos da nossa comunidade,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus de infinita bondade,
que abris as vossas mãos e saciais a nossa fome,
fazei-nos repartir, com quem o não tem,
o pão que sobeja em nossas mesas
e servir, com caridade e sem limites,
os pobres e os atribulados.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor,

os dons que recebemos da vossa generosidade
e trazemos ao vosso altar,
e fazei que estes sagrados mistérios,
por obra da vossa graça,
nos santifiquem na vida presente
e nos conduzam às alegrias eternas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte.
Bendito sejais, pela sede que despertais em nós,
e pela água que nos desaltera;
pela fome que manifesta a nossa fraqueza,
e pelo pão que a sacia;
pela insatisfação que germina no nosso coração,
e que nos abre à plenitude do vosso Espírito;
pela ânsia de infinito que nos habita,
e que nos leva a reconhecer
a vossa generosidade e o vosso amor.
Bendito sejais por Jesus Cristo:
Ele é o Pão da nossa caminhada,
a fonte de toda a nossa alegria,
o fermento da nossa comunhão entre irmãos.
É por isso que, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.
Sois nosso Deus e nosso Pai,
E nós, vossos filhos,
somos como a multidão faminta,
que vem ao Vosso encontro para ser saciada.
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Deus justo e fonte de toda santidade,

reunidos na Vossa presença,

em comunhão com toda a Igreja,

ao celebrarmos o primeiro dia da semana,

em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos,

humildemente Vos suplicamos:

Santificai estes dons,

de modo que se convertam para nós

no Corpo  ✠ e Sangue

de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,

que nos mandou celebrar estes santos mistérios.

Ele na hora em que se entregava,

para voluntariamente sofrer a morte,

tomou o Pão e, dando graças,

partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o Cálice e dando graças,
deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.

Humildemente vos suplicamos que,
participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.

Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra, e tornai-a firme na fé,
alegre na esperança, e perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos dos que ainda não foram iluminados
pela Luz do Evangelho
nem saciados com a Vosso alimento,
e de todos aqueles que, sem o saberem,
Vos procuram e em Vós esperam.
Mostrai-lhes, Senhor, a Vossa misericórdia.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que morreram na esperança da Ressurreição (…)
e de todos os que já partiram deste mundo,
admiti-os na luz da Vossa presença.
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Tende misericórdia de todos nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os santos apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na Vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
especialmente do egoísmo, que nos fecha sobre nós,
e nos impede de ver à nossa volta
o sofrimento, a morte e as lágrimas.
Tornai-nos atentos e generosos como Vós
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que saciastes as multidões,
não olheis para as nossas mãos fechadas
nem para os nossos apetites de alimento terrestre;
mas ensinai-nos a partilhar o pão da vida,
e a comungar no vosso amor por todos os homens,
segundo a vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Senhor, que nos destes a graça
de participar neste divino sacramento,
memorial perene da paixão do vosso Filho,
fazei que este dom do seu amor infinito
sirva para a nossa salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Partir para o descanso,
para o repouso,
para a família,
partir para férias.
O direito é legítimo, justo e necessário.
Mas... é ver Jesus.
Vamos lá de férias...
partir para o descanso,
mas só descansados, depois de partir o pão com os outros.
Férias são tempo de partir... e de repartir.
É esta a maneira de viver a que fomos chamados.

Boas Férias.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


