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1Reis 19, 4-8
Salmo 33 (34)

Efésios 4, 30 – 5, 2
João 6, 41-51

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

«Caminhai 
na caridade, 
a exemplo de 

Cristo»!

A palavra de Deus continua a reflexão 
dos dois domingos precedentes, à 
volta do alimento e da renovação 
espiritual. Por isso, reforça o apelo a 
viver segundo o Espírito, convida a 
sermos «imitadores de Deus, como 
filhos muito amados», a caminhar 
«na caridade, a exemplo de Cristo». 
Também volta a insistir no sentido 
autêntico do alimento oferecido por 
Deus. Elias, «fortalecido com aquele 
alimento», pôde prosseguir o caminho. 
E Jesus Cristo revela-se, de novo, 
como «pão da vida [...], o pão vivo que 
desceu do Céu». Ele anuncia o dom 
da sua ‘carne’  para nos dar a vida 
eterna, para nossa salvação: «O pão 
que Eu hei de dar é a minha carne, 
que Eu darei pela vida do mundo». 
Saboreemos o dom da eucaristia, 
«exaltemos juntos o seu nome»!

Jesus Cristo revela-se como o pão da 
vida eterna a partir da fome corporal 
e do pão da vida quotidiana. Hoje, a 
eucaristia é o grande alimento da 
nossa vida interior, que nos leva a 
convertermo-nos em alimento «pela 
vida do mundo». Não se trata apenas 
de saciar a fome corporal, mas, e 
sobretudo, a fome de Deus. É o registo 
da fé, que nos move a participar 
na missa dominical. E, da mesa 
eucarística, há de surgir a prática da 
caridade fraterna, fonte de esperança 
e salvação. A eucaristia exige que 
os crentes, à semelhança de Deus, 
a traduzam em iniciativas que se 
encarreguem de toda a espécie de 
pobreza. Não é possível compreender 
o sentido profundo da eucaristia sem 
o compromisso da caridade.

“Pela vida “Pela vida 
  do mundo”  do mundo”

‘Pão da Vida’, série 
em laboratoriodafe.pt

Sacramento 
da caridade
A Exortação Apostólica sobre a 
eucaristia fonte e ápice da vida e 
da missão da Igreja implica-nos no 
«serviço da caridade para com o 
próximo, que ‘consiste no facto de eu 
amar, em Deus e com Deus, a pessoa 
que não me agrada ou que nem 
conheço sequer’». Quem se alimenta 
de Jesus Cristo é convidado a «fazer-
se ‘pão repartido’ para os outros. […] A 
vocação de cada um de nós consiste 
em ser, unido a Jesus, pão repartido 
para a vida do mundo».
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Terça, 10 / agosTo >  19h / MosTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Quarta, 11 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Maria do Céu Dias m.c. irmão José 
Luís; Manuel J. Rocha Rodrigues 
m.c. família; Adelino Pinto Correia, 
pais e sogros m.c. esposa; Às Almas 
do Purgatório das esmolas do Sr da 
Pedra; Luís Ferreira da Mota e filha 
Fátima m.c. esposa; Maria Amélia 
Fernandes m.c. filha

QuinTa, 12 / agosTo >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

sexta, 13 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
m.c. esposa e filhos; Maria Madalena 
da Costa Dantas Mota m.c. Associação 
de Ns Sra da Cabeça; Justino Martins 
Nogueira, esposa, filho e genro m.c. 
filho Joaquim; Paulo Soares Antunes 
m.c. Rosa Gomes Oliveira

sÁBado, 14 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

sÁBado, 14/agosto> 20h/CaP. sra da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

Irmãos vivos e falecidos da Confraria 
de Ns Senhora da Graça; António 
da Silva Faria m.c. esposa e filhos; 
António Dias Correia e esposa m.c. 
filhos

XX DOMINGO DO TEMPO COMUM
- Assunção dA Virgem stA mAriA -

doMINgo, 15 / agosto > 9h / P. da graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

Irmãos vivos e falecidos da Associação 
de Nossa Srª da Cabeça; Manuel 
Joaquim Fernandes Coelho m.c. 
esposa e filhos;  Manuel Peixoto Dias 
e pais m.c. irmão Narciso; Domingos 
R. Ribeiro m.c. esposa; Vergínia da 
Cunha e marido m.c. filhos; Teresa 
de Jesus Silva Ribeiro m.c. marido; 
Manuel Ferreira da Silva m.c. esposa e 
filhos; Mãe e sogros de Maria Fátima 
Correia

doMingo, 15 / agosTo > 10h30 / MosTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

PALAVRA do PAPA FraNCIsCo...
Convida CaTÓliCos a rezar por Mudanças na igreja

O Papa Francisco defende a necessidade 
de mudanças na Igreja Católica, numa 
intervenção divulgada no passado dia 
3 de agosto, com a sua intenção de 
oração para o mês de agosto.

“Rezemos pela Igreja, para que receba 
do Espírito Santo a graça e a força 
de se reformar à luz do Evangelho”, 
pede, no ‘Vídeo do Papa’, que chega 
mensalmente às plataformas digitais.

O Vaticano anunciou a 21 de maio a 
realização da 16ª assembleia geral do 
Sínodo dos Bispos em outubro de 
2023, um ano depois do que estava 
inicialmente agendado, precedida por 
um processo inédito de consulta, com 
assembleias diocesanas e continentais.

“Vamos começar a reformar a Igreja 
com a reforma de nós mesmos. Sem 
ideias pré-fabricadas, sem preconceitos 
ideológicos, sem r igidez, mas 
avançando a partir de uma experiência 
espiritual, uma experiência de oração, 
uma experiência de caridade, uma 
experiência de serviço”, pede Francisco, 
na mensagem publicada esta 3ª feira.

Só podemos renovar a Igreja a partir 
do discernimento da vontade de Deus 
na nossa vida diária. E empreendendo 
uma transformação guiados pelo 
Espírito Santo”.

O Papa sustenta que a vocação da Igreja 
é “evangelizar, e mais, a identidade 
da Igreja é evangelizar”. “Sonho com 
uma opção ainda mais missionária, 
que vá ao encontro do outro sem fazer 
proselitismo e que transforme todas as 
suas estruturas para a evangelização do 
mundo de hoje”, aponta.

Francisco sublinha que, neste processo, 
o fundamental é a “própria reforma 
como pessoas, essa é a transformação”.

“Deixar que o Espírito Santo, que é o 
dom de Deus nos nossos corações, nos 
lembre do que Jesus ensinou e nos ajude 
a colocá-lo em prática”, acrescenta.

O Papa desvalorizar as tensões e 
problemas, sustentando que a Igreja 
“tem sempre dificuldades, tem sempre 
crises, porque está viva”. “As coisas 
vivas entram em crise. Só os mortos 
não entram em crise”, assinala.

A intenção de oração do Papa é divulgada 
mensalmente pela Rede Mundial de 
Oração do Papa, confiada à Companhia 
de Jesus ( Jesuítas), que a divulga online.

CaLeNdÁrIo LItÚrgICo
9 | S. Teresa Benedita da Cruz, virgem e 

mártir, Padroeira da Europa
10 | S. Lourenço, diácono e mártir
11 | S. Clara, virgem
15 | ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 
 XX Domingo do Tempo Comum

LeItores
dIa 14 e 15 agosto [Capela e igreja]

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)

AVISO - Confraria de nossa senhora da graça
A Confraria de Nossa Senhora da 

Graça informa que, neste momento, o 
altar de Nossa Senhora de Fátima (e 
santos Jacinta e Francisco Marto) e a 
peanha com a imagem de São José, não 
têm zeladoras. Os/as interessados/as 
em zelar semanalmente estas imagens 
deverão entrar em contacto com qual-
quer um dos membros da Confraria.

A Confraria de Nossa Senhora da 
Graça muito agradece a Vossa ajuda.

49ª SEMANA NACIONAL DE MIGRAÇÕES
A Igreja Católica em Portugal celebra 

de 8 a 15 de agosto a 49ª Semana 
Nacional de Migrações. 

O Papa Francisco deixa-nos o desafio 
a caminhar juntos «rumo a um nós 
cada vez maior». “Estamos todos no 
mesmo barco e somos chamados a 
empenhar-nos para que não existam 
mais muros que nos separam, nem 
existam mais os outros, mas só um nós, 
do tamanho da humanidade inteira”, 
escreveu Francisco na sua mensagem.

Até o lema olímpico foi ampliado com 
este advérbio de modo: «mais rápido, 
mais alto, mais forte - juntos».

Empenhemo-nos em derrubar os 
muros que nos separam e em construir 
pontes de escuta e de diálogo, que 
favoreçam uma cultura do encontro, 
conscientes da profunda interligação 
que existe entre todos nós.

A Peregrinação Nacional do Migrante 
e Refugiado ao Santuário de Fátima, 
realiza-se nos dias 12 e 13 de agosto, 
o “coração desta semana”.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
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