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SEGUNDA SEMANA DA PÁSCOA 
Sexta-feira, 24 de abril de 2020 

 

“Ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer” (Jo 6, 6b) 

 

A Palavra de Deus é sempre muito rica em detalhes e símbolos. Ler a 

Bíblia, então, é um exercício que nos enriquece em nossa fé, que nos 

permite conhecer mais o nosso Deus, falar com Ele e ouvi-Lo mais e 

melhor. Quando dialogamos com o Senhor, entendemos o que Ele quer 

de nós e, à medida que nos prontificamos, tornamo-nos Seus discípulos.  

Não é bom irmos à Palavra de Deus de qualquer jeito, 

displicentemente. Preparemo-nos, pois, para celebrar este momento 

com atenção e piedade, como bons discípulos. 

 

PREPARANDO O AMBIENTE 

É bom preparar um pequeno altar com alguns elementos que 

demonstrem nossa fé e nos ajudem a rezar: um crucifixo, que é sinal da 

nossa única esperança e de nossa salvação, uma vela, cuja chama traz 

luz e calor e é sinal de vida, de ânimo e de purificação, uma imagem do 

santo de devoção, cujo exemplo e testemunho nos encorajam ao 

seguimento de Jesus, e um pão, que vai sinalizar o nosso dever de 

sermos generosos e de partilhar. Não esquecer, também, da Bíblia 

Sagrada aberta no texto que leremos: Evangelho segundo João, capítulo 

6, versículos 1 a 15. 

 

PREPARANDO NOSSA DISPOSIÇÃO INTERIOR 

Primeiramente, que o animador do encontro de hoje acolha os 

participantes, se houver, e cuide para que todos estejam sentados. Isso 
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pode parecer óbvio, mas tem um significado importante no Evangelho 

que vamos ler. Jesus mandou que a multidão se sentasse, porque essa 

posição corporal é a mais adequada para ouvir com atenção, para 

aprender e para partilhar o alimento. 

Depois, sugiro que todos fechem os olhos por alguns segundos e 

respirem fundo três vezes, em silêncio. Isso é importante para oxigenar 

o cérebro e para desacelerar o pensamento e a rotina. 

O último passo preparatório é cantar um refrão meditativo. Repitam 

quantas vezes forem convenientes. Sugiro: 

 

REFRÃO MEDITATIVO 

Vem Espírito! Vem Espírito! Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não 

posso mais, sozinho eu não posso mais viver! 

Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer! Sozinho eu não 

posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais 

viver! 

 

INVOCAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE E ORAÇÃO INICIAL 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Veni Creator Spiritus – Pode ser recitada ou cantada, conforme 

encontramos facilmente no YouTube, inclusive em Língua Portuguesa, 

como se segue. Cantada, sugiro optar pela melodia gregoriana.  

  

Ó, vinde, Espírito Criador, 

as nossas almas visitai 

e enchei os nossos corações 

com vossos dons celestiais. 

 

Vós sois chamado o Intercessor 

do Deus excelso o dom sem par, 

a fonte viva, o fogo, o amor, 

a unção divina e salutar. 

 

 

Sois doador dos sete dons 

e sois poder na mão do Pai, 

por Ele prometido a nós, 

por nós seus feitos proclamai. 

 

A nossa mente iluminai, 

os corações enchei de amor, 

nossa fraqueza encorajai, 

qual força eterna e protetor. 
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Nosso inimigo repeli, 

e concedei-nos vossa paz; 

se pela graça nos guiais, 

o mal deixamos para trás. 

 

Ao Pai e ao Filho Salvador 

por vós possamos conhecer 

que procedeis do seu amor 

fazei-nos sempre firmes crer.  

Amém! 

 

LEITURA DO TEXTO BÍBLICO (Jo 6,1-15) 

Momento de ouvir o que o texto diz. Leia pausadamente e, se em 

grupo, em boa entonação. Nenhum detalhe pode se perder, então 

temos que ler com capricho, como quem realmente está a doar a 

própria voz para que o Senhor fale conosco. Terminada a proclamação, 

guardar alguns instantes de silêncio. Depois desses instantes, as 

pessoas podem repetir em voz audível alguma frase que mais as 

impactaram. 

 

 

 



 

4 

MEDITAÇÃO 

Deixando a Palavra ressoar em nossa consciência e em nossos 

sentimentos, perceberemos que ela fala diretamente com cada um de 

nós, atualizando-se em nossa vida, em nossa história particular. 

Certamente cada um de nós encontramos várias riquezas pela leitura, 

mas permitam-me salientar alguns aspectos, os quais, se possível, 

devem ser lidos em voz audível por alguém do grupo: 

Na passagem de hoje, uma multidão acorre a Jesus esperando ver seus 

milagres. Espera-se não um espetáculo, mas um suporte, um socorro, 

uma solução. Jesus percebe a necessidade daquela multidão, mas 

também a necessidade de envolver os seus discípulos na providência 

que ia tomar. Por isso, prova Filipe perguntando sobre onde arrumar 

alimento para tantos. Também hoje ele nos prova e nos faz 

responsáveis, pede nossa participação em seus feitos.  

A oferta de uma criança, que representa as pessoas frágeis, debilitadas, 

menores física e socialmente, feita com fé e sinceridade, denuncia que 

o dinheiro ou o poder econômico não fazem milagres. O milagre da 

multiplicação, da saciedade, vem da consagração generosa das nossas 

ofertas ao Senhor. A generosidade é mais proveitosa e benfazeja que o 

egoísmo. 

Cinco pães e dois peixes são poucos elementos, mas há um símbolo aí: 

cinco e dois somam sete, e sete é o número da perfeição. Oferta 
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pequena, mas perfeita a daquele menino. Daquela oferta sobraram 

doze cestos, recolhidos com cuidado para que nada se perdesse. O 

número doze também é simbólico, significa a universalidade (por causa 

das doze tribos de Israel, todo o povo de Deus). Esbanjar, portanto, não 

é algo bom, e as sobras, que às vezes são esbanjadas ou descartadas 

com descaso, pode ser o que falta para saciar o povo de Deus. 

Quem compõe hoje essa multidão? Quem são hoje os discípulos de 

Jesus? De onde poderão vir as ajudas, os socorros, num momento 

crítico de recessão e pandemia?   

 

CONTEMPLAÇÃO 

“Do céu nos destes o Pão, aleluia! Que contém todo o sabor, aleluia!” O 

sinal narrado no Evangelho de hoje tem íntima ligação com a Eucaristia: 

Jesus, pão vivo descido do céu, olha compassivo para as necessidades 

do seu povo e o sacia. A Eucaristia é o novo maná. Pela ação sacerdotal, 

a cada missa, o milagre da multiplicação do Pão do Céu acontece de 

novo. 

Devido ao isolamento social, as celebrações e liturgias presenciais nos 

fazem muita falta. E isso, por mais desconfortável que seja, pode ser 

encarado como positivo: é uma oportunidade de darmos um valor 

ainda maior à vida comunitária, à vida sacramental e litúrgica e, 
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movidos pelo Evangelho de hoje, de modo especial, sentirmos um amor 

ainda mais profundo e maior reverência pelo Santíssimo Sacramento.  

Cultivemos essa saudade como um vínculo especial para com a 

Eucaristia e como uma inspiração para que, terminada a necessidade do 

isolamento, possamos resgatar ardentemente o espírito de 

comunidade, a convicção sobre a importância da nossa participação 

ativa, plena e consciente nos ritos litúrgicos e a legítima espiritualidade 

eucarística, que não se esquece de que a Eucaristia é a presença real de 

Cristo, o penhor da glória futura, o centro e o ponto mais alto (mas não 

solitário) da vida da Igreja, a unidade dos cristãos e o compromisso 

selado para com os menos favorecidos. 

 

AÇÃO 

Jesus sabia bem o que ia fazer (cf Jo 6, 6b). Nossa ação será também 

discernir e executar alguma coisa que precisa ser feita logo por nós, 

preferencialmente em socorro de alguém necessitado. 

 

ORAÇÃO  

Em um breve instante de silêncio, pensemos em motivos ou fatos pelos 

quais devemos interceder, pedir perdão, pedir a bênção do Senhor e 

pelos quais devemos agradecê-lo e glorificá-lo. De preferência, um de 
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cada. Depois, reunindo essas intenções, e também a de todos que 

rezam conosco, juntos digamos a Oração do Senhor:  

 

Pai Nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

Todos traçam sobre si mesmos o sinal da cruz enquanto alguém diz: “O 

Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida 

eterna. Amém”.  

 

CANTO FINAL 

Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! O Pai lhe deu glória e poder. 

Eis nosso canto, aleluia! 

 

__________________________________________________________ 


