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 DÉCIMO SÉTIMO

2Reis 4, 42-44
Salmo 144 (145)

Efésios 4, 1-6
João 6, 1-15

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Visitar os avós 
e/ou uma 

pessoa idosa 
— bit.ly/dia-avos-idosos

Na eucaristia, Deus oferece-nos o 
duplo alimento da Palavra e do Pão. 
Os textos bíblicos propostos para 
o Décimo Sétimo Domingo (Ano 
B) despertam em nós o desejo de 
celebrar esse ‘alimento’: «Abris, Senhor, 
as vossas mãos e saciais a nossa 
fome». O profeta Eliseu, em período 
de fome, já tinha anunciado essa 
abundância: «Dá-os a comer a essa 
gente, porque assim fala o Senhor: 
‘Comerão e ainda há de sobrar’». O 
mesmo fará Jesus Cristo, ao revelar-
se como aquele que sacia todos os 
famintos: «tomou os pães, deu graças 
e distribuiu-os [...] e comeram quanto 
quiseram». Agora, «segundo a maneira 
de viver a que fostes chamados: [...] 
suportai-vos uns aos outros com 
caridade», abri as vossas mãos para 
multiplicar e partilhar.

A refeição constitui uma parte 
essencial da fé cristã. Há quem diga 
que o cristianismo é uma questão de 
comida. Pensemos no ato de comer 
relacionado com um ‘vazio’ que todos 
precisamos de preencher. «Tenho o 
estômago vazio» – é frase usada para 
expressar a necessidade. Há também 
outros ‘vazios’, outras fomes e sedes 
que precisamos de saciar: carinho 
e afeto, companhia e amizade, 
reconhecimento e amor, alegria e 
vida. A eucaristia é o cumprimento 
da promessa de saciar a nossa fome 
e sede, preencher todos os nossos 
vazios. É esse alimento que nutre a 
nossa vida e nos permite caminhar 
com vigor nas múltiplas vivências do 
quotidiano. Por isso, a eucaristia ou se 
come, ou não é eucaristia!

“Deu graças “Deu graças 
e distribuiu-os”e distribuiu-os”

‘Pão da Vida’, nova série 
em laboratoriodafe.pt

Uma refeição
Começamos uma ‘série’ sobre a 
eucaristia, pão da vida. O ponto de 
partida é a comida partilhada. A 
eucaristia, mais do que rotineiro ritual 
ou ato de devoção, é uma refeição, 
que alimenta a nossa fé e a todos 
nos implica no concreto da vida. A 
condivisão da refeição torna-se um 
testemunho de fraternidade: partilhar 
a mesma comida é participar da 
mesma vida; e quem participa da 
mesma vida é irmã/ão. Talvez por 
causa de preceitos e moralismos, 
alguns ainda não perceberam que a 
eucaristia é uma refeição!
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Segunda a Sexta, 19 a 23 > não há eucariStia

SáBado, 24/Julho > 19h/cap. Sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Francisco Gonçalves Miranda e Maria 

Cândida Veiga Pessoa m.c. filhos; 
António Costa e esposa m.c. filho 
Manuel e Nora; Mariana Cunha 
Guimarães e Antonio Correia 
Fernandes m.c. Aurora Silva; Jose 
Joaquim da Costa Vilaça, pais e 
sogros m.c. esposa; Rosa Ferreira 
Araújo, pais, sogros e cunhados m.c. 
marido e filhos; Maria Olivia Ferreira 
Magalhães e marido m.c. família; José 
Costa Pinheiro m.c. amigos; Hilário 
da Silva Rocha m.c. esposa e filhos

SÁBaDO, 24/JulhO> 20h/Cap. Sra Da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 25 / JulhO > 9h / p. Da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

doMingo, 25/Julho > 10h30 / MoSteiro
(no interior da igreja do mosteiro)

Ana Joaquina Dias Gomes m.c. marido 
e filhos; Manuel Duarte Gomes, pais , 
sogros e cunhados m.c. esposa e filhos;   
Florindo Castro Nogueira, filha e sogra 
m.c. família; Judite Graça Pinto Pereira 
Miranda (aniv. falecimento) m.c. família; 
Maria Ribeiro Ferreira m.c. afilhado 
João Alberto; Alberto do Fundo m.c. 
familia; Teresa Cardoso Oliveira m.c. 
familia; Marta Cristina Araújo Gomes 
m.c. pais e irmã; António Ferreira 
Mendes e Cândida Sousa m.c. família; 
José Alberto Fernandes Cunha e 
Silva m.c. Esposa e filhas; Domingos 
Gomes e esposa m.c.filha Maria; João 
Gonçalves Ribeiro m.c. filhos; Avelino 
Macedo Dias m.c. família; Manuel 
Gonçalves Gomes m.c. esposa

Segunda a quarta, 26 a 28 > não há eucariStia

quinta, 29 / Julho >  19h / cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Judite Graça Pinto Pereira Miranda 

(aniv.) m.c. família; Manuel Peixoto 
Gomes Veiga e Leonor Braga da 
Silva m.c. filhos; Deolinda Fernandes 
Faria m.c. filhos; Inês Maria Coelho 
Gonçalves m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó; José Gomes Soares Magalhães m.c. 

1.º DIA MUNDIAL DOS AVÓS E IDOSOS 
[4º DOMINGO De JulhO - 25 De JulhO]

O papa Francisco anunciou este 
domingo a comemoração de um Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos, que 
será celebrado anualmente pela Igreja 
Católica no quarto domingo de julho.

“Os avós são muitas vezes esquecidos”, 
disse o papa, que tem 84 anos, quando 
presidia à oração do Angelus no 
Palácio Apostólico do Vaticano. 

E prosseguiu: “A velhice é uma dádiva”, 
disse Francisco.

“Os avós são um elo entre gerações, 
guardando e transmitindo aos 
jovens a experiência de vida e de fé”, 
acrescentou.

A partir de agora, o Dia Mundial dos 
Avós e Idosos será comemorado no 
quarto domingo do mês de julho. O 
papa vai assim presidir à primeira 
missa no dia 25 de julho, quando 
se assinala este dia, tendo em conta 
as restrições impostas por causa 
da epidemia de covid-19, refere o 
Vaticano em comunicado.

O Discastério para os Leigos, a Família 
e a Vida divulgou o tema do I Dia 
Mundial dos Avós: “Eu estou contigo 
todos os dias” (cf. Mt 28,20). 

A escolha, inspirada no Evangelho de 
Mateus, tem a finalidade de expressar 
a proximidade do Senhor e da Igreja 
na vida de cada idoso, especialmente 
neste momento difícil de pandemia.

“’Eu estou contigo todos os dias’ é 
também uma promessa de proximidade 
e de esperança de que jovens e idosos 
possam entender-se mutuamente”.

De facto, não são só os netos e os jovens 
que são chamados a estar presentes 
na vida dos idosos, mas os avós e as 
pessoas idosas também têm uma missão 
evangelizadora, uma missão de anunciar, 
de rezar e de gerar jovens para a fé.

«Peço ao Senhor que cada um de nós 
alargue o próprio coração e o torne 
sensível aos sofrimentos dos últimos 
e capaz de interceder por eles. Oxalá 
cada um de nós aprenda a repetir 
a todos, e em particular aos mais 
jovens, estas palavras de consolação 
que ouvimos hoje dirigidas a nós: «Eu 
estou contigo todos os dias». Avante e 
coragem! Que o Senhor vos abençoe.»

Confraria de Ns Sra do Ó; Maria do 
Sameiro Coelho Gomes m.c. Confraria 
de Ns Sr do Ó; Silvana da Conceição 
Alves m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Sexta, 30 / JulhO > 19h / p. Da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

SáBado, 31 / Julho > 19h / cap. Sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Maria Ferreira Silva, marido e filha m.c. 

filhas; Rosa de Jesus da Silva Gomes 
m.c. filhos; José Costa Pinheiro m.c. 
amigos; José Gomes Soares Magalhães 
e Maria das Dores Dias m.c. esposa e 
filhos; Teresa Aurora Coelho da Silva 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

SÁBaDO, 31/JulhO> 20h/Cap. Sra Da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 1 / aGOStO > 9h / p. Da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

doMingo, 1 / agoSto > 10h30 / MoSteiro
(no interior da igreja do mosteiro)

António José da Cunha Pires m.c. Con-
fraria de Ns Sr do Ó; Florindo Castro 
Nogueira m.c. Confraria de Ns Sra do 
Rosário; Manuel Gomes m.c. Confraria 
de Ns Sra do Rosário; Manuel Ribeiro 
Oliveira m.c. Confraria de Ns Sra do 
Rosário; Maria Alves m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; Maria Alzira Dias Beato 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário; 
Em honra do Imaculado Coração de 
Maria m.c. devotos; José Fernandes 
(Camilo) m.c. família; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. filha Palmira; 
António Ferreira Mendes m.c. Confra-
ria de Ns Sra do Ó; Domingos Loureiro 
Gomes m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

calendário litÚrgico
22 | S. Maria Madalena – FESTA
25 | Dia Mundial dos Avós e dos Idosos 
29 | SS. Marta, Maria e Lázaro

leitoreS
dia 24-25 Julho e 31-01 agoSto [Capela e MOSteIrO]

Leitores - a definir

AUSÊNCIA DO PARÓCO 
O pároco, pe Francisco Marcelino, estará 

ausente das paróquias do dia 17 a 27 de ju-
lho. Para assuntos urgentes, inesperados ou 
inadiáveis, poderão contactar via telemóvel.
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