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 VIGÉSIMO PRIMEIRO

Josué 24,1-2a.15-17.18b
Salmo 33 (34)
Efésios 5, 21-32
João 6, 60-69

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Para quem se 
orienta a minha 
vida? Por quem 

a darei?

Chegamos ao fim do ciclo dos trechos 
retirados do evangelho segundo João 
e da Carta aos Efésios. Paulo liga o 
amor de Cristo pela Igreja com o amor 
entre os esposos: «amai [...] como 
Cristo amou a Igreja e Se entregou 
por ela». No evangelho, ficamos a 
conhecer a reação dos ouvintes 
às palavras de Jesus Cristo sobre o 
‘pão da vida’. Muitos consideram-
nas ‘duras’. «Também vós quereis ir 
embora?». Pedro, em nome dos Doze, 
afirma: «Tu tens palavras de vida 
eterna». É inseridos nesta profissão de 
fé que somos convidados a renovar, 
com o povo da Antiga Aliança, a 
mesma disponibilidade: «Também nós 
queremos servir o Senhor, porque Ele é 
o nosso Deus»; nunca nos abandona, 
livra-nos de «todas as angústias [...], 
salva os de ânimo abatido».

Uma escolha a fazer: ficar ou ir 
embora. Uns pensam na obrigação. 
Outros num preceito cumprido por 
rotina. Uns falam de um entretimento 
antigo para quem não tem outras 
coisas para fazer ao domingo. Há 
muitos que preferem ir embora. 
Como naquele tempo consideram 
‘duras’ as palavras, exigente a 
entrega plena por amor. Deixemos 
que os lábios pronunciem a alegria 
e o compromisso do nosso coração. 
«Também vós quereis ir embora?». 
E eu atrevo-me a responder: «Não, 
Senhor, eu não me vou embora, e 
faço minhas as palavras de Pedro, 
como se fossem uma declaração de 
amor: eu escolho-te a ti, porque só Tu 
tens palavras que tornam viva, para 
sempre, a minha vida» (Ermes Ronchi).

“Também vós “Também vós 
quereis ir embora?”quereis ir embora?”

‘Pão da Vida’, série 
em laboratoriodafe.pt

Uma escolha
Confrontados com uma escolha: 
«Também vós quereis ir embora?». 
Por um lado, a atitude de um grupo 
de discípulos que murmuram e 
abandonam o Mestre, consideram as 
sua palavras duras e insuportáveis; 
por outro, a resposta de Pedro sobre 
a identidade de Jesus Cristo, a 
perenidade e a credibilidade dessas 
palavras. Perante o mesmo e único 
Mestre, duas reações antagónicas! 
Qual destas atitudes espelha melhor 
as opções do teu discipulado? A 
participação na eucaristia define a 
autenticidade da nossa escolha.
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Terça, 24 / agosTo >  19h / MosTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Florindo Castro Nogueira m.c. Confraria 
de Ns Sra do Ó; Manuel Ribeiro 
Oliveira m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó; Maria Alves m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; António Ferreira Mendes 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 25 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 26 / agosTo >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Maria da Conceição de Oliveira Gomes 

Vieira m.c. Confraria de Ns Sr do Ó; 
Manuel Araújo Pinheiro, esposa e 
filhos m.c. família; José Costa Pinheiro 
m.c. amigos; Silvana da Conceição 
Alves m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

sexta, 27 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

sÁBado, 28/agosTo > 19h/Cap. sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Maria Ferreira Silva, marido e filha m.c. 

filhas; Hilário da Silva Rocha m.c. 
esposa e filhos; Maria da Soledade 
Machado m.c. marido; Manuel da Mota 
Nogueira e esposa m.c. filha Teresa; 
Rosa de Jesus da Silva Gomes m.c. filhos

sÁBado, 28/agosto> 20h/CaP. sra da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMINgo, 29 / agosto > 9h / P. da graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

doMingo, 29/agosTo > 10h30/MosTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

António José da Cunha Pires m.c. 
Confraria de Ns Sr do Ó; Francisca 
Rosa Gomes e marido m.c. filha Ana; 
Jose da Sliva( Manso)e Domingos 
Jose G Cunha m.c . Antonio Silva; 
António Ferreira Mendes m.c. família; 
Manuel Gonçalves Gomes m.c. 
esposa; Domingos Loureiro Gomes 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

CaLendÁrio LiTÚrgiCo
23 | S. Rosa de Lima, virgem
24 | S. Bartolomeu, Apóstolo
27 | S. Mónica
28 | S. Agostinho, bispo e doutor da Igreja

«VACINAR-SE É UM ATO DE AMOR»
O Papa participou na campanha mun-

dial de apelo à participação de todos na 
vacinação contra a Covid-19, afirman-
do que “vacinar-se é um ato de amor”.

Numa mensagem vídeo, enviada ao 
mundo no passado dia 18 de agosto, 
o Papa afirma que “vacinar-se com 
vacinas autorizadas pelas autorida-
des competentes é um ato de amor” 
a cada um, aos “parentes e amigos” e “ 
todos os povos”.

“Com espírito fraterno, uno-me a esta 
mensagem de esperança por um futu-
ro mais luminoso. Graças a Deus e ao 
trabalho de muitos, hoje temos vacinas 
para nos protegermos da Covid-19. 
Elas trazem esperança para acabar 
com a pandemia, mas só se estiverem 
disponíveis para todos e se colaborar-
mos uns com os outros”, disse o Papa.

Vacinar-se, com vacinas autorizadas pe-
las autoridades competentes, é um ato 
de amor. E ajudar a que a maioria da 
gente o faça, é um ato de amor. Amor 
a si mesmo, amor aos familiares e ami-
gos, amor a todos os povos”, afirmou. O 
Papa referiu que “o amor também é so-
cial e político” e faz-se de “de pequenos 
gestos de caridade pessoal, capazes de 
transformar e melhorar as sociedades”.

“Peço a Deus que cada um possa colocar 
o seu pequeno grão de areia, o seu pe-
queno gesto de amor.  Por mais peque-
no que seja, o amor é sempre grande! 
Façamos esses pequenos gestos para 
um futuro melhor”, apelou o Papa.

Vacinar-se é uma forma simples, mas 
profunda de promover o bem comum 
e de cuidarmos uns dos outros, prin-
cipalmente os mais vulneráveis”, su-
blinhou o Papa.

PENSAMENTO DA SEMANA
“Far-nos-á bem perguntar-nos se ain-

da vivemos no período em que pre-
cisamos da Lei, ou se estamos bem 
conscientes de que recebemos a graça 
de nos tornarmos filhos de Deus para 
viver no amor. De que maneira vivo? 
Temendo que se eu não fizer isto, irei 
para o inferno? Ou vivo também com 
aquela esperança, com a alegria da 
gratuidade da salvação em Jesus Cris-
to? É uma boa pergunta. E também a 
segunda: desprezo os Mandamentos? 
Não! Observo-os, mas não como ab-
solutos, pois sei que quem me justifi-
ca é Jesus Cristo.”  [Papa Francisco]

LeiTores
dia 28 e 29 agosTo [CaPela e MosteIro]

Leitores - a definir.
(neste mês de agosto, período de férias, os 
leitores que forem à Eucaristia e tiverem 
disposição para ler, passem um bocadinho 
antes na sacristia para definir o que vão ler)

reLaTÓrio das ConTas paroQuiais do ano 2020
- Conselho Económico paroquial - 

Apresenta-se o resumo de contas da paró-
quia, referentes ao ano económico 2020:

reCeiTas:
 Culto  ..................................... 6 603,35€
 Serviços Ministeariais  ........... 8 690,00€
 Receitas Patrimoniais  ................. 79,50€
 Peditórios para entregar na Diocese  ..  340,00€
 Formação e actividades culturais ....... 0,00€
 Outras Receitas  ........................ 550,00€
Total de receita  ....................  16.262,85€
despesas:
 Culto  ........................................ 350,32€
 Serviços Externos
   (luz, água, limpeza....)  .......... 2 123,19€ 

Despesas com Pessoal  .......... 19 045,43€
 Outras Despesas e encargos .........  0,00€
 Peditórios entregues à Diocese ...... 340,00€
 Despesas Patrimoniais  .............. 694,03€
 Formação e actividades culturais .......... 0,00€
Total de despesa  ..................22.552,97€

resuMo do ano
 Receitas  ............................... 16.262,85€
 Despesas  .............................. 22.552,97€
Saldo do ano 2020 (negativo) ... - 6.290,12€
Saldo do ano anterior ............. 31.139,95€
Saldo final  ......................... 24.849,83€

reLaTÓrio de ConTas da CapeLa sra da CaBeça

aNo 2020
- Conselho Económico paroquial -

resuMo:
 Receitas  ................................. 2 272,70€
 Despesas  ................................... 422,02€
Saldo do ano 2020 ..................  1 850,68€
Saldo do ano anterior ............... 6.925,67€
Saldo final  ...........................8.776,35€
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