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Papa bento XVI 
Sacramentum caritatis, 88 (trad. DC n° 2377, p. 339 © copyright Libreria 
Editrice Vaticana) 

 

"Dai-lhes vós mesmos de comer" 
 

« O pão que Eu hei-de dar é a minha carne que Eu darei pela vida do mundo » 
(Jo 6, 51). Com estas palavras, o Senhor revela o verdadeiro significado do 
dom da sua vida por todos os homens; as mesmas mostram-nos também a 
compaixão íntima que Ele sente por cada pessoa.  

Na realidade, os Evangelhos transmitem-nos muitas vezes os sentimentos de 
Jesus para com as pessoas, especialmente doentes e pecadores (Mt 20, 34; 
Mc 6, 34; Lc 19, 41). Ele exprime, através dum sentimento profundamente 
humano, a intenção salvífica de Deus que deseja que todo o homem alcance a 
verdadeira vida. Cada celebração eucarística actualiza sacramentalmente a 
doação que Jesus fez da sua própria vida na cruz por nós e pelo mundo inteiro. 
Ao mesmo tempo, na Eucaristia, Jesus faz de nós testemunhas da compaixão 
de Deus por cada irmão e irmã; nasce assim, à volta do mistério eucarístico, o 
serviço da caridade para com o próximo, que « consiste precisamente no facto 
de eu amar, em Deus e com Deus, a pessoa que não me agrada ou que nem 
conheço sequer.  

Isto só é possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus, um 
encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar o 
sentimento. Então aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus 
olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo ».(240) Desta 
forma, nas pessoas que contacto, reconheço irmãs e irmãos, pelos quais o 
Senhor deu a sua vida amando-os « até ao fim » (Jo 13, 1).  

Por conseguinte, as nossas comunidades, quando celebram a Eucaristia, 
devem consciencializar-se cada vez mais de que o sacrifício de Jesus é por 
todos; e, assim, a Eucaristia impele todo o que acredita n'Ele a fazer-se « pão 
repartido » para os outros e, consequentemente, a empenhar-se por um mundo 
mais justo e fraterno. Como sucedeu na multiplicação dos pães e dos peixes, 
temos de reconhecer que Cristo continua, ainda hoje, exortando os seus 
discípulos a empenharem-se pessoalmente: « Dai-lhes vós de comer » (Mt 14, 
16). Na verdade, a vocação de cada um de nós consiste em ser, unido a Jesus, 
pão repartido para a vida do mundo. 


