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 DÉCIMO OITAVO

Êxodo 16, 2-4.12-15
Salmo 77 (78)

Efésios 4, 17.20-24
João 6, 24-35

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Perceber a 
eucaristia como 

um dom: Deus é o 
anfitrião.

O alimento serve para colocar a 
questão sobre a confiança em Deus. 
No deserto, quando têm fome, os 
filhos de Israel esquecem-se de que 
foram libertados do Egito e perdem a 
confiança: «a comunidade dos filhos 
de Israel começou a murmurar no 
deserto». Em Cafarnaum, Jesus Cristo 
convida a repensar o caminho da fé, a 
fazer memória daquilo que «os nossos 
pais nos contaram» e a reconhecer «o 
verdadeiro pão do Céu». E apresenta-
se como «o pão da vida: quem vem 
a Mim nunca mais terá fome, quem 
acredita em Mim nunca mais terá 
sede». Para comer e viver desse pão 
é preciso acreditar em Jesus Cristo, o 
enviado do Pai, abandonar o «homem 
velho» e deixar-se renovar «pela 
transformação espiritual», revestir-se 
do «homem novo».

A eucaristia é memória do passado 
e atualização presente do mistério 
pascal, a morte e a ressurreição de 
Jesus Cristo. A eucaristia é também 
evocação do futuro, abertura à 
eternidade. Antecipa o banquete 
celestial. Somos peregrinos a caminho 
da casa do Pai que vem ao nosso 
encontro. O compromisso é chegar 
à meta, não ficar entretidos pelo 
caminho ou, perdidos, desviarem-se 
do itinerário. A a eucaristia infunde 
o desejo da vida eterna, agora pela 
transformação espiritual, de modo 
a ver o ‘rosto’ de Deus. Não vamos à 
eucaristia para oferecer algo a Deus. 
Vamos à eucaristia, como famintos, 
para sermos saciados. É Jesus Cristo 
quem o promete: «nunca mais terá 
fome... nunca mais terá sede».

“Nunca mais “Nunca mais 
  terá fome”  terá fome”

‘Pão da Vida’, série 
em laboratoriodafe.pt

Banquete 
celestial
O pão eucarístico é pão que «desce 
do Céu para dar a vida ao mundo», 
para fortalecer a vida espiritual. Não 
é fruto da generosidade humana; é 
exclusivo dom de Deus. A eucaristia 
ultrapassa os nossos méritos com 
a superabundância da gratuidade 
divina. Deus é o anfitrião. Prepara 
para nós uma refeição. O decisivo é 
permitir-se ser inundado pela graça 
de Deus. Quem se dispõe a acolher 
esse dom, «quem vem a Mim», diz 
Jesus Cristo, «nunca mais terá fome».
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Terça, 3 / agosTo >  19h / MosTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Quarta, 4 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Domingos Nogueira, esposa e Efigénia 
m.c. netos; José Joaquim Gomes 
e esposa m.c. filha Maria; Maria 
Madalena da Silva Beato m.c. filhos

QuinTa, 5 / agosTo >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

sexta, 6 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
m.c. esposa e filhos; António da Silva 
Faria m.c. Associação Sra da Cabeça; 
Domingos Alves Dias m.c. nora

sÁBado, 7 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

sÁBado, 7/agosto> 20h/CaP. sra da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

Carolina F. Fernandes m.c. irmã; Joaquim 
Gomes Correia e pais m.c. irmãos

XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMINgo, 8 / agosto > 9h / P. da graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)
Camilo Fernandes Gomes m.c. esposa; 

Maria Taveira Ribeiro e marido m.c. 
filha Carmo; Teresa da Silva Correia 
m.c. filhos; Luzia Correia Dias e 
marido m.c. filha Glória; Francisco 
de Abreu e esposa m.c. filho Manuel; 
Manuel Joaquim Ribeiro da Costa 
m.c. madrinha; Domingos José Santos 
Alves m.c. filhos; António Valente 
Peixoto m.c. esposa; Custódia Alves 
Dias m.c. família; Maria do Sameiro 
Rodrigues da Mota m.c. sobrinha 
Cecília; Francisco da Silva m.c. irmãos

doMingo, 8 / agosTo > 10h30 / MosTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

Eucaristia Solene em honra de São Sebastião 
(Festa do Cerco)

CaLeNdÁrIo LItÚrgICo
4 | S. João Maria Vianney, presbítero
5 | Dedicação da Basílica de Sta Maria Maior
6 | Transfiguração do Senhor [FESTA]
7 | SS. Sisto II, papa, e Companheiros, mártires; 

S. Caetano, presbítero
8 | XIX Domingo do Tempo Comum

para combater “os laços desfeitos, 
as solidões, os egoísmos e as forças 
desagregadoras”.

Francisco recordou o olhar dos avós e 
idosos sobre a vida das crianças.

“Depois duma vida feita muitas vezes 
de sacrifícios, não se mostraram 
indiferentes a nosso respeito nem 
apressados, sem nos ligar, mas tiveram 
olhos atentos, cheios de ternura”, 
referiu. Que olhar temos para os avós 
e os idosos? Qual foi a última vez que 
fizemos companhia ou telefonamos 
a um idoso para o certificar da nossa 
proximidade e deixar-nos abençoar 
pelas suas palavras?”.

A homilia papal alertou para uma 
sociedade “que corre, apressada e 
indiferente”, transformada numa 
“multidão anónima”.

Os avós, que alimentaram a nossa 
vida, hoje têm fome de nós: da nossa 
atenção, da nossa ternura; de nos sentir 
ao pé deles”, sublinhou Francisco.

O Papa renovou o seu pedido de que 
jovens e idosos se unam, os primeiros 
como “profetas do futuro” e os mais 
velhos como “sonhadores sempre 
incansáveis”.

“Perguntemo-nos: ‘Visitei os avós? 
Os idosos da minha família ou do 
meu bairro? Prestei-lhes atenção? 
Dediquei-lhes algum tempo?’”, 
questionou.

Guardaram-nos no caminho do 
nosso crescimento, agora cabe-nos 
a nós guardar a vida deles, aliviar 
as suas dificuldades, atender às suas 
necessidades, criar as condições que 
lhes permitam ver facilitadas as 
suas tarefas diárias e não se sintam 
sozinhos”.

A homilia papal falou dos mais velhos 
como “pão que alimenta” a vida das 
famílias e da sociedade, defendendo 
um olhar agradecido por tudo o que 
fizeram.

“Por favor, não nos esqueçamos deles. 
Aliemo-nos com eles. Aprendamos 
a parar, a reconhecê-los, a ouvi-los. 
Nunca os descartemos. Guardemo-
los amorosamente. E aprendamos a 
partilhar tempo com eles. Sairemos 
melhores. E juntos, jovens e idosos, 
saciar-nos-emos à mesa da partilha, 
abençoada por Deus”, concluiu.

LeItores
dIa 07 e 08 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.

PARA REFLETIR
«Vinde comigo para um lugar isolado e 

descansai um pouco» [Mc 6, 31]
“É chegado o momento de dizermos 

“sim” ao repouso que o Senhor nos 
pede. Descansar n’Ele, apartando-nos 
dos locais habituais, num isolamento 
necessário e saudável. 

Descansar é um acto de humildade.
É reconhecer o cansaço, os limites, a 

necessidade de parar e de revigorar as 
forças físicas, psicológicas e espirituais. 
Mas, sobretudo, reconhecer que não 
somos o Mestre, não somos o Senhor. 
Somos apenas discípulos. E que sem 
Ele nada se pode fazer. Reconhecer 
que o protagonista da missão é Ele, 
Jesus, e não nós. Reconhecer que in-
dispensável, insubstituível, é o Senhor, 
não nós. Por isso, as férias, para todos 
nós, mas de modo particular para os 
sacerdotes, são um acto de confiança e 
louvor a Deus, que não cessa de cuidar 
das comunidades, paróquias, capela-
nias, missões, que Ele nos confiou.”  

Desejo a todos umas boas férias e bom 
descanso.

PALAVRA do PAPA FraNCIsCo...
na hoMilia do 1º dia Mundial dos avÓs

“Os avós e os idosos não são sobras de vida, 
desperdícios para deitar fora”, advertiu 
o Papa Francisco, apelando a uma 
“aliança de vida” entre jovens e idosos, 
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