
Permitamos que Jesus nos ”provoque com as Suas palavras duras” e avancemos 
na busca de uma maior identificação com Ele para podermos assumir um 
compromisso com a proposta que nos faz, refletindo nas pistas:  

 Tenho força para ser testemunha junto de uma pessoa que duvida, que 
procura, ou que contesta a fé cristã?  

 As palavras de Jesus são Espírito e Vida, tento eu vivê-las e colocá-las em 
prática? Ou passam-me ao lado? 

 A Palavra de Deus choca-me, faz-me tropeçar ou escandaliza-me? 

 Por que ainda estou com Jesus e não O abandonei? 

 
Senhor, contigo estamos seguros! Ajuda-nos a construir a nossa existência sobre 

os valores que nos propões e escuta as preces que Te queremos dirigir. 

 

Percebendo a dificuldade do que Jesus nos pede quando nos ensinou a oração 

do Pai Nosso, rezemo-la tomando sentido nas palavras que dizemos. 

Pai Nosso… 

 

Mestre Jesus, que falas e ages com autoridade, com palavras que são palavras de 

vida, e com gestos que são gestos de vida, recebe a nossa confiança sem reservas 

pois queremos seguir-Te.  

 

Fazendo caminho do amor e da doação com as palavras de Jesus, que conduzem 

à vida eterna, benzemo-nos  

Em nome do Pai… 
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Escolhemos um local tranquilo, onde possamos estar reunidos em família e sem 

perturbações. 

Abrimos a Bíblia em Jo 6, 60-69 e iniciamos a nossa oração acendendendo uma 

vela. 

Confiantes que Jesus tem palavras de vida eterna, benzemo-nos 

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

Palavra dura, escandalizadora, mas de vida eterna 



Ofereçamos o nosso louvor a Jesus, pelas Suas palavras que são espírito e vida 
(Letra do cântico “Como estou”) 

 

Munidos pelo dom do Espírito Santo e crentes que Jesus é caminho de amor e 

doação que conduz à vida, expressemos em voz alta, as bênçãos de Deus pelas 

quais estamos gratos. 

 

Vamos ao encontro das palavras que Jesus nos apresenta - Jo 6, 60-69  
 
Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: «Estas palavras são 
duras. Quem pode escutá-las?» Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos 
murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: «Isto escandaliza-vos? E se virdes o 
Filho do homem subir para onde estava anteriormente? O espírito é que dá vida, a 
carne não serve de nada. As palavras que Eu vos disse são espírito e vida. Mas, entre 
vós, há alguns que não acreditam». Na verdade, Jesus bem sabia, desde o início, 
quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que O havia de entregar. E 
acrescentou: «Por isso é que vos disse: Ninguém pode vir a Mim, se não lhe for 
concedido por meu Pai». A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já 
não andavam com Ele. Jesus disse aos Doze: «Também vós quereis ir embora?» 
Respondeu-Lhe Simão Pedro: «Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida 
eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus». 
 
Tentemos compreender as palavras de João 
 
O Evangelho não tem nenhum problema em admitir que “muitos dos discípulos 
afastaram-se e já não andavam com Ele” (Jo 6, 66). “Muitos dos discípulos”, não 
alguns, não meia dúzia mas muitos. Qual a razão ou motivo para este 
afastamento? 

Primeiro: As Palavras de Jesus são duras mas são espírito e vida 
Diz-nos o texto que “muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: «Estas palavras 
são duras. Quem pode escutá-las?” (Jo 6, 60). A pregação de Jesus nunca foi aceite 
pela maioria das pessoas porque expressava verdades que não lhes interessavam. 
A Palavra é dura porque Deus não está aqui para alimentar em nós falsas 
esperanças ou oferecer respostas fáceis. A Palavra é dura porque confronta a nossa 
vida e nos incomoda na nossa forma de viver. A Palavra é dura porque ela precisa 
de sacudir a nossa consciência e inquietar o nosso coração, até nos darmos conta 
de que ou nós estamos com Deus por inteiro ou não estamos. Diante do argumento 
de que a Sua Palavra é dura, Jesus responde: “as palavras que Eu vos disse (mesmo 
duras) são espírito e vida” (Jo 6, 63). Por mais dura que seja a Palavra de Deus, por 
mais que ela nos provoque mal estar, sacuda a nossa consciência, inquiete o nosso 
coração, só ela pode dar vida e nos conduzir à felicidade. Serão as palavras de Jesus 
duras ou insuportáveis ou seremos nós que temos um espírito mole? 
Segundo: As palavras de Jesus escandalizam mas são de vida eterna 
Diz-nos o texto: “Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam 
por causa disso, perguntou-lhes: «Isto escandaliza-vos?” Como quem diz: isto 
ofende-vos, choca-vos ou faz-vos tropeçar? As multidões querem Jesus como 
solução para os seus problemas terrestres. Querem que Jesus cure as suas doenças 
e forneça alimentos e sustento. Hoje, muitos não vão além do materialismo egoísta 
daquela época e consideram Jesus uma fonte de abundância material. Poucos 
querem o que Jesus oferece: o privilégio de negar-se a si mesmo, tomar a cruz todos 
os dias, morrer por Ele. A Palavra de Deus é escândalo para quem não aceita as 
verdades nela contidas. As pessoas querem ouvir a “verdade” que lhes interessa 
mas não querem ouvir a “verdade” que os confronta para uma mudança radical de 
vida. Há pessoas que são água misturada com óleo, que usam uma camada de 
proteção na sua consciência para não se sentirem interpeladas pela Palavra. São 
pessoas cujo coração não deu abertura para o Pai agir com a Sua graça e fazê-las 
aderir à palavra de Jesus. 
Ao ver que muitos discípulos se afastavam, Jesus não amenizou a dureza da sua 
palavra. Jesus não tinha medo de perder pessoas. O centro da sua vida era fazer a 
vontade do Pai e não agradar às pessoas. Desse modo, Ele perguntou aos doze: 
“Também vós quereis ir embora?” (Jo 6, 67). Hoje, diante da constante perda de 
católicos, Jesus também nos pergunta: “Por que ainda estás aqui?” Como Pedro, 
também respondemos: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna” 
(Jo 6, 68). As tuas palavras são duras, as tuas palavras escandalizam, são palavras 
que não nos apresentam soluções mágicas para os nossos problemas, nem alívio 
imediato para as nossas dores, mas são palavras que nos abrem para a vida eterna, 
para a verdadeira vida de Deus em nós! 

Eu venho a Ti, como estou 
Entrego a Ti, o que sou 
Espero pelo Teu mover 
Estou aqui, Deus usa-me 
 
Pelo que fizeste em mim 
Por tudo o que vais fazer 
Levanto as mãos em louvor 
Em gratidão, Senhor 
 

Te ofereço o meu louvor 

A Ti meu Rei e Redentor 

Mais que uma canção 

Eu Te dou meu coração 

A minha vida é para Ti 

 


