
 

«Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei» 
 

A vida, às vezes, é complicada, sofrida, aparentemente sem 
grande sentido e levanta-nos muitas questões, sem que obte-
nhamos respostas satisfatórias. 
A Fé é a certeza de que, apesar disso, temos um Deus que dá 
sentido a tudo o que não entendemos e que não desiste de nos 
chamar sempre para o Seu banquete. 
Todos, sem excepção, pequenos e grandes, ricos e pobres, 
rectos e injustos, são convidados para a Festa. 
Nenhum de nós é esquecido. 
A ninguém é negado o precioso alimento que só Deus nos pode dar. 
É, de facto, um dom reconhecer esta abundância do que Ele tem preparado para 
nós. E saber agradecê-lo. E partilhá-lo. E centrarmos a nossa vida nisso! 
 

És uma voz de esperança junto dos que mais sofrem?  

1. LEITURA DO LIVRO DOS PROVÉRBIOS (Pr 9, 1-6) 
 

A Sabedoria edificou a sua casa e levantou sete colunas. Abateu os seus 
animais, preparou o vinho e pôs a mesa. Enviou as suas servas a procla-
mar nos pontos mais altos da cidade: «Quem é inexperiente venha por 
aqui». E aos insensatos ela diz: «Vinde comer do meu pão e beber do 
vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis; segui o caminho 
da prudência».  
 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 33 (34), 2-3.10-11.12-13.14-15     
 

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.  
 

A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor: 
escutem e alegrem-se os humildes. Refrão  
 
Vinde, filhos, escutai-me, 
vou ensinar-vos o temor do Senhor. 
Qual é o homem que ama a vida, 
que deseja longos dias de felicidade? Refrão  
 
Guarda do mal a tua língua 
e da mentira os teus lábios. 
Evita o mal e faz o bem, 
procura a paz e segue os seus passos. Refrão  

2. LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS EFÉSIOS         
(Ef 5, 15-20)  

 

Irmãos: Vede bem como procedeis. Não vivais como insensatos, mas 
como pessoas inteligentes. Aproveitai bem o tempo, porque os dias que 
correm são maus. Por isso não sejais irreflectidos, mas procurai compre-
ender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, 
que é causa de luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo, recitando en-
tre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em 
vossos corações, dando graças, por tudo e em todo o tempo, a Deus Pai, 
em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 

«Procurai compreender qual é a vontade de Deus» 
 

A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos! 
Para isso é que Jesus veio: para realizar esta vontade salvífica do Pai.   
Para procurarmos acima de tudo e com todas as forças agradar ao Senhor e Lhe 
sermos totalmente fiéis não estamos sozinhos: é o Espírito Santo que fortalece 
continuamente a nossa vontade, para agirmos de acordo com a vontade de Deus.  
E nos ajuda, em cada dia, a discernir os nossos caminhos, que são necessaria-
mente de ruptura com os princípios, valores e desejos deste mundo... 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
(Jo 6, 51-58) 

 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o pão vivo que desceu do 
Céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de 
dar é minha carne, que Eu darei pela vida do mundo». Os judeus discuti-
am entre si: «Como pode Ele dar-nos a sua carne a comer?». E Jesus dis-
se-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do 
Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. 
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o 
ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu 
sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu san-
gue permanece em Mim e Eu nele. Assim como o Pai, que vive, Me enviou 
e Eu vivo pelo Pai, também aquele que Me come viverá por Mim. Este é o 
pão que desceu do Céu; não é como o dos vossos pais, que o comeram e 
morreram: quem comer deste pão viverá eternamente». 
 

Palavra da salvação. 

«A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida»    
 

Nem sempre é fácil compreendermos o sentido das palavras de Jesus, nem todo o 
alcance do que Ele nos quer transmitir. 
De que é que o Mestre fala quando nos diz “a minha 
carne é verdadeira comida e o meu sangue é verda-
deira bebida”? 
Para interiorizar o Sacramento é preciso perceber a 
realidade que o mesmo significa.  
Em cada Eucaristia revestimo-nos de uma vida nova.  

A vida de Jesus. Ou, melhor, Ele é a própria Vida que Se nos dá! 
Não há, de facto, outra forma de ganhar essa Vida senão unirmo-nos cada vez 
mais a Cristo, identificarmo-nos plenamente com Ele, sermos um com Ele... 
Assimilando-O até ao fim, comendo a Sua carne e bebendo o Seu sangue. 
Quem o fizer viverá para sempre, já não a partir de si e para si, mas para o Senhor!  
 

A Comunhão faz crescer em ti a união perfeita e da sintonia total com Jesus? 

A irreflexão, a embriaguez, a luxúria… tudo isso nos anestesia... 
E nos faz esquecer o essencial: deixar que cresça em nós o abandono em Deus, 
de maneira que Deus se torne a nossa alegria! 
 
 

O teu querer coincide cada vez mais com a vontade de Deus?  


