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XVIII Domingo Comum 
 

Na Santa Missa Jesus renova o que fez na última 

Ceia e dá-Se a nós como Pão da vida. 

Avivemos a nossa fé e o nosso desejo de recebê-Lo. 

Vamos ter a humildade suficiente para examinar-nos 

e pedir perdão dos nossos pecados, nas Eucaristias em 

que participamos e, então sim, podermos recebê-Lo 

dignamente. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 69, 2.6 

 

Deus, vinde em meu auxílio,  

Senhor, socorrei-me e salvai-me.  

Sois o meu libertador e o meu refúgio: não tardeis, 

Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 
       

Há um Pão que dá a Vida Eterna. 

O grande sonho do ser humano é, desde sempre, ter 

a vida, a vida imortal. Para a obter, Gilgamesh, o herói 

da literatura mesopotâmica, desafiou o monstro 

Humbaba no jardim dos cedros; depois desceu aos 

abismos do mar para se apoderar da erva que se chama 

«O velho torna-se jovem», conseguiu alcançá-la, mas 

uma serpente tirou-lha. É triste o destino do homem, 

nasce para morrer! Desconsolado, também o salmista 

concluía: «O resgate da vida é muito caro e nunca se 

pagaria o suficiente; nunca chegaria para poder viver 

para sempre, sem chegar a ver a sepultura» (SI 49, 9-

10). 

Mesmo sendo breve como o sopro da brisa (SI 144, 

4), esta vida é sagrada e intangível. 

Na língua hebraica o verbo viver nunca é aplicado 

aos animais ou às plantas, mas apenas ao ser humano, 

e é usado como sinónimo de curar, recuperar a saúde, 

ser feliz. Só quem leva uma existência serena, sem 

doenças, cheia de alegria, vive realmente; o pranto e a 

dor são sinais de morte. 

O pão sustenta, mas não garante a vida biológica 

para sempre; esta está destinada a apagar-se e a mítica 

planta da imortalidade é uma quimera (é uma ilusão, 

uma utopia). Deus, porém, tem um pão que dá a vida 

eterna e deu-o ao mundo, porque quer que todos os 

homens tenham a vida e a tenham em abundância (Jo 

10, 10). «Quando um silêncio profundo envolvia todas 

as coisas e a noite ia a meio do seu curso» (Sb 18, 14),  
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Ele enviou a sua palavra, «nela é que estava a Vida e a 

Vida era a Luz dos homens» (Jo 1, 4). 
 

– Em cada dia devo alimentar-me da palavra que 

sai da boca de Deus.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Êx 16, 2-4.12-15 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O povo de Israel tinha saído do Egipto. Deus tinha feito por 

ele grandes prodígios. Mesmo assim o povo revoltou-se contra 

Deus porque queriam pão e carne.  

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro do Êxodo  
 

2Naqueles dias, toda a comunidade dos 

filhos de Israel começou a murmurar no 

deserto contra Moisés e Aarão. 3Disseram-lhes 

os filhos de Israel: «Antes tivéssemos morrido 

às mãos do Senhor na terra do Egipto, quando 

estávamos sentados ao pé das panelas de 

carne e comíamos pão até nos saciarmos. 

Trouxestes-nos a este deserto, para deixar 

morrer à fome toda esta multidão». 4Então o 

Senhor disse a Moisés: «Vou fazer que chova 

para vós pão do céu. O povo sairá para 

apanhar a quantidade necessária para cada 

dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue 

ou não a minha lei. 12Eu ouvi as murmurações 

dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: 'Ao cair da 

noite comereis carne e de manhã saciar-vos-     

-eis de pão. Então reconhecereis que Eu sou o 

Senhor, vosso Deus'». 13Nessa tarde apare-

ceram codornizes, que cobriram o acampa-

mento, e na manhã seguinte havia uma camada 

de orvalho em volta do acampamento.  
14Quando essa camada de orvalho se 

evaporou, apareceu à superfície do deserto 

uma substância granulosa, fina como a geada 

sobre a terra. 15Quando a viram, os filhos de 

Israel perguntaram uns aos outros: «Man-hu?», 

quer dizer: «Que é isto?», pois não sabiam o 

que era. Disse-lhes então Moisés: «É o pão que 

o Senhor vos dá em alimento» 
 

Palavra do Senhor.  

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Atenção às várias vozes: do Narrador, do Povo, do Senhor 

de Moisés. Para o conseguires, esta Leitura precisa de ser bem 

preparada, para se estabelecer uma boa harmonia entre o tom 

narrativo e os discursos diretos.  

Há, depois, palavras com algum grau de dificuldade. 

Exercita-as: Êxodo / murmurar / Aarão / tivéssemos / 

murmurações / Trouxeste-nos / codornizes / evaporou / Man-hu 

/ ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Segundo os critérios científicos atuais, algumas 

curas são inexplicáveis; por isso, se foi invocado algum 

santo, atribuem-se à sua intervenção. Outras, as que 

são obtidas com a subministração de medicamentos, 

são consideradas um facto natural e não é chamado, 

para o efeito, o sobrenatural. E, no entanto, dá vontade 

de perguntar se quem foi curado pelo médico deve estar 

menos reconhecido ao Senhor; mas quê... a segunda 

graça será talvez inferior à primeira? 

Para quem acredita, todos os acontecimentos, até 

mesmo os mais habituais, falam de Deus. Uma aurora 

encantadora, o perfume das flores, o sorriso de um 

pobre, o choro de uma mãe ou a dor de uma criança, 

são um convite a elevar o olhar ao céu, são sinais do 

amor do Senhor e, muitas vezes, são também motivo de 

legítimas interrogações sobre o seu modo de gerir a 

criação e de intervir na história. 

Israel é um povo que acredita no Senhor e não 

precisa de constatar (de ver) intervenções 

extraordinárias para se dar conta da presença de Deus. 

Eu sou aquele que está sempre a teu lado, é o 

significado do nome com que se revelou a Moisés (Ex 3, 

14) e, durante o êxodo, a sua assistência foi evidente a 

cada instante. 

Na leitura de hoje são referidos dois factos que 

Israel leu com os olhos da fé: as codornizes e o maná. 

São fenómenos naturais, bem conhecidos, que também 

hoje se verificam. Na Primavera e no Outono, as 

codornizes migram em bandos entre a África, a Arábia e 

os países do Mediterrâneo. Quando, esgotadas, 

pousam na península do Sinai, tornam-se presa fácil 

para os beduínos (o árabe nómada do deserto). O 

maná, por sua vez, não é mais do que a secreção 

esbranquiçada de um arbusto que cresce no deserto do 

Sinai, ao qual os botânicos dão o nome de “Tamarix 

mannifera”. Deus nutriu o seu povo fazendo-o encontrar 

estes alimentos ao longo do caminho; tornaram-se o 

sinal da sua proteção e do seu amor. As codornizes e o 

maná foram vistos, pelos crentes, como dons do céu. 

 O nosso trecho começa com as murmurações do 

povo que, depois dos primeiros dias de entusiasmo pela 

libertação, começa a sentir a nostalgia (a saudade triste) 

do Egipto (v. 2-3). É significativo o facto de a terra da 

escravidão, dos trabalhos forçados e dos maus-tratos  
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ser agora recordada, num momento de alucinação 

coletiva, como um “Éden” onde se banqueteavam à 

base de carne e pão em abundância. Quer dizer: aquilo 

que era condição miserável, começa agora a ser 

desejado como se de um Paraíso se tratasse! 

Ora, isto é, nem mais nem menos, a imagem do que 

acontece a quem, tendo abandonado a condição de 

pecado, de escravidão dos vícios e das paixões desre-

gradas, empreendeu o caminho para a liberdade. 

Passados os primeiros momentos de serenidade e de 

paz, que sempre acompanham as conversões ao 

Senhor e as escolhas evangélicas, é natural que surja a 

nostalgia da vida antiga, dos hábitos e dos 

comportamentos que, mesmo se não constituíam motivo 

de vanglória (de vaidade), sempre ofereciam alguma 

vantagem e gratificação (alguma recompensa). 

Perante as murmurações do povo estaríamos à 

espera de uma reação dura da parte de Deus, mas não, 

Ele não castiga, Ele responde enviando o maná (v. 4). 

É que, nos momentos de desencorajamento, quando 

há a tentação de voltar atrás, é preciso não esquecer 

que Deus não se zanga com a fragilidade do ser 

humano, não se indigna com as fraquezas e as quedas. 

Não só não pune quem hesita, como o acompanha mais 

de perto e, como fez com Israel, oferece-lhe novos 

sinais do seu amor, novas provas da sua presença. 

O dom do maná foi, por um lado, uma ajuda e, por 

outro, constituiu uma prova para Israel, um estímulo 

para o crescimento da sua fé. O caminho do deserto 

devia servir-lhe como um período de aprendizagem, 

devia ser uma escola para o habituar a controlar a 

avidez (a ambição e avareza). Devia aprender a não 

açambarcar uma quantidade de bens superior à 

necessidade quotidiana, a contentar-se com «o pão de 

cada dia», mostrando que nutria uma confiança plena 

no amor providencial do seu Deus. 

Mas, atenção, porque a lição de vida que Israel 

aprendeu, continua válida para o homem de hoje, 

sempre tentado a dominar não só o presente, mas 

também o futuro, que, porém, pertence apenas a Deus. 

No Pai-nosso, Jesus não convida a pedir ao Senhor a 

segurança para o futuro, mas o pão «para este dia». 

Quem reza assim recusa-se a acumular alimento «para 

o dia seguinte», enquanto os irmãos passam fome 

«hoje», liberta o próprio coração da avidez da posse e 

da angústia pelo amanhã (Lc 12, 22-34). 

Também os rabis do tempo de Jesus recomendavam 

às pessoas que não se deixassem dominar pela 

inquietação do alimento. O rabi Eliézer ensinava assim 

aos seus discípulos: «Quem tem o que comer hoje e se 

pergunta: o que comerei amanhã? é um homem de 

pouca fé.» 

A última parte do trecho (v.13-15) esclarece que o 

maná não foi um dom de Moisés ao povo; também ele 

se alimentou, juntamente com todos os outros. Foi o 

Senhor a dar este alimento. Moisés soube apenas 

reconhecer a origem do dom e convidar o povo a olhar 

para o alto, para Deus (v. 15), à espera que Ele 

enviasse do céu o seu outro pão, o que comunica a vida 

eterna (Dt 8, 2-3). O outro pão é Jesus Cristo que Deus 

nos havia de mandar – e mandou – há 2 mil anos e 

continua a mandar ainda hoje a cada um de nós, em 

cada Eucaristia. 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Salmo 77 (78), 3.4bc.23-24.25.54 - (R. 24b) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo lembra o pão que Deus deu ao povo de Israel 

no deserto. 

 

REFRÃO: 

 
O SENHOR DEU-LHES O PÃO DO CÉU. 

 

SALMO: 

 

Nós ouvimos e aprendemos, 

os nossos pais nos contaram 

os louvores do Senhor e o seu poder 

e as maravilhas que Ele realizou. 

  
Deu suas ordens às nuvens do alto 

e abriu as portas do céu; 

para alimento fez chover o maná, 

deu-lhes o pão do céu. 

  
O homem comeu o pão dos fortes! 

Mandou-lhes comida com abundância 

e introduziu-os na sua terra santa, 

na montanha que a sua direita conquistou. 
 

 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
Ef 4, 17.20-24 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo exorta-nos a viver à maneira de Cristo, que é o 

homem novo. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo de São 

Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 17Eis o que vos digo e aconselho em 

nome do Senhor: Não torneis a proceder como 

os pagãos, que vivem na futilidade dos seus 



pensamentos. 20Não foi assim que aprendestes 

a conhecer a Cristo, 21se é que d'Ele ouvistes 

pregar e sobre Ele fostes instruídos, conforme 

a verdade que está em Jesus. 22É necessário 

abandonar a vida de outrora e pôr de parte o 

homem velho, corrompido por desejos 

enganadores. 23Renovai-vos pela transforma-

ção espiritual da vossa inteligência 24e revesti-  

-vos do homem novo, criado à imagem de Deus 

na justiça e santidade verdadeiras. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura não é difícil de proclamar. Trata-se de uma 

leitura exortativa e, portanto, deve ser proclamada como tal. 

Cuida das palavras: futilidade / pregar (“prégar” - não é 

“pregar”) / instruídos / outrora / corrompido / transformação / 

inteligência / revesti-vos / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

A segunda parte da Carta aos Efésios é dedicada às 

exortações morais. No trecho de hoje o autor convida a 

tomar consciência das consequências práticas da 

conversão ao Senhor. 

 Dá-se conta que os cristãos estão sempre sujeitos à 

tentação de voltar a adotar para a sua vida a conduta e 

o modo de pensar pagãos, definidos como «fúteis» (v. 

17). 

Depois traça uma imagem fosca do mundo pagão: 

«Vivem obscurecidos no pensamento, alienados 

(alheios, desligados) na vida de Deus, devido à 

ignorância que neles existe e ao endurecimento do seu 

coração; tomados insensíveis, a si mesmos se entregam 

à libertinagem, até chegarem a praticar toda a espécie 

de impureza, na ganância» (v. 18-19). A acentuação dos 

traços negativos é evidente; os princípios e valores 

sólidos da ética estoica (severa) são completamente 

ignorados. O pastor de almas aparece aqui preocupado 

com a possibilidade de o cristão, que se tornou «nova 

criatura», voltar a cair nos vícios anteriores, se 

abandonar à luxúria e se deixar guiar pela avidez do 

dinheiro. 

Após ter apresentado os vários aspetos negativos, 

típicos da vida pagã, o autor sintetiza a moral de quem 

conheceu Cristo, com uma expressão tão simples 

quanto eficaz: «Vós, porém, não foi assim!» (v. 20-21). 

Depois continua recorrendo a uma imagem: o discípulo 

despiu-se do homem velho e revestiu-se com uma veste 

nova (v. 22-24). No dia do Batismo aconteceu nele uma 

transformação radical, atirou para longe – como se faz 

com uma roupa já gasta e imunda – a devassidão, as 

misérias morais, as paixões enganadoras e, da água, 

saiu um homem novo, revestido de Cristo (Gl 3, 27). 
  

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Mt 4, 4b 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus, depois da multiplicação dos pães, fala do Pão do 

céu que vai dar à Sua Igreja. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

  
 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Jo 6, 24-35 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 24quando a multidão viu que 

nem Jesus nem os seus discípulos estavam à 

beira do lago, subiram todos para as barcas e 

foram para Cafarnaum, à procura de 

Jesus. 25Ao encontrá-l'O no outro lado do mar, 

disseram-Lhe: «Mestre, quando chegaste 

aqui?» 26Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, 

em verdade vos digo: vós procurais-Me, não 

porque vistes milagres, mas porque comestes 

dos pães e ficastes saciados. 27Trabalhai, não 

tanto pela comida que se perde, mas pelo 

alimento que dura até à vida eterna e que o 

Filho do homem vos dará. A Ele é que o Pai, o 

próprio Deus, marcou com o seu 

selo». 28Disseram-Lhe então: «Que devemos 

nós fazer para praticar as obras de 

Deus?» 29Respondeu-lhes Jesus: «A obra de 

Deus consiste em acreditar n'Aquele que Ele 

enviou». 30Disseram-Lhe eles: «Que milagres 

fazes Tu, para que nós vejamos e acreditemos 

em Ti? Que obra realizas? 31No deserto os 

nossos pais comeram o maná, conforme está 

escrito: 'Deu-lhes a comer um pão que veio do 

céu'». 32Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, 

em verdade vos digo: Não foi Moisés que vos 



deu o pão do Céu; meu Pai é que vos dá o 

verdadeiro pão do Céu. 33O pão de Deus é o 

que desce do Céu para dar a vida ao 

mundo». 34Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-nos 

sempre desse pão». 35Jesus respondeu-lhes: 

«Eu sou o pão da vida: quem vem a Mim nunca 

mais terá fome, quem acredita em Mim nunca 

mais terá sede». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
A cena conclusiva do Evangelho de domingo 

passado assinalava, de acordo e a avaliar com os 

critérios humanos, o ápice (o ponto alto) do sucesso de 

Jesus. Uma multidão imensa aclamou-o e, movida por 

um entusiasmo irreprimível, procurou apanhá-lo para o 

fazer rei. Aquele que parecia um triunfo era, porém, para 

Jesus, o mais desanimador dos resultados, era a prova 

de que não tinha conseguido fazer com que 

compreendessem o sinal. Na verdade, o seu gesto tinha 

sido mal-entendido: Jesus propusera a partilha e as 

pessoas entenderam cómoda multiplicação da comida. 

Para refletir sobre a forma de dar a entender à 

multidão o sinal do pão, Jesus retira-se para a 

montanha (Jo 6, 15), mas no dia seguinte todos 

começam a procurá-lo; alcançam-no em Cafarnaum e 

preguntam-lhe: «Mestre, quando chegaste aqui?» (v. 

24-25). 

Jesus responde á pergunta que ninguém fez 

Jesus não responde à pergunta que lhe fizeram, 

mas à verdadeira, àquela que todos queriam fazer e que 

era a seguinte: «Vais repetir também hoje o prodígio?»  

e vai logo ao cerne da questão e diz-lhes: «Vós 

procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque 

comestes dos pães e ficastes saciados. Olhai, trabalhai, 

não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento 

que dura até à vida eterna» (v. 26-27). Sim, por este 

alimento é que vos deveis esforçar e consegui-lo obter. 

É que Jesus deu-se conta que não o procuram por 

terem fome da sua palavra, por quererem aprofundar a 

sua mensagem e serem ajudados a compreender o 

gesto que realizou; procuram-no apenas para continuar 

a ter pão em abundância, sem trabalharem. 

Jesus esclarece a confusão criada 

Na primeira parte do trecho (v. 24-27), Jesus 

começa por dissipar a confusão que se estabeleceu. Ele 

não veio para transformar, com uma varinha mágica, as 

pedras em pão. Ele veio para ensinar que o amor e a 

partilha produzem pão, e pão em abundância; depois 

Jesus conduz os seus ouvintes, do primeiro degrau da 

fé, que é o da admiração e gratidão, pelo pão recebido, 

ao degrau da compreensão da mensagem contida no 

dom que fez.  

Na incompreensão das pessoas de Cafarnaum, o 

evangelista quer que cada cristão – cada um de nós, 

portanto – veja a própria incompreensão. Ele dirige ao 

discípulo o convite a verificar, a perguntar-se por que 

motivo procura o Senhor, por que motivo recorre a Ele, 

por que motivo reza, por que motivo pratica uma 

religião. Muitos, como aqueles que assistiram ao 

episódio dos pães, deverão admitir que os move a 

secreta esperança de obterem de Jesus a comida que 

se perde, como por exemplo, graças especiais, 

milagres, saúde, sucesso, bem-estar, proteção contra as 

desventuras, etc. O proliferar (o crescente), em certos 

sectores eclesiais (da Igreja), de práticas afins 

(idênticas) à magia, para se conseguirem curas e 

garantir o favor do Senhor, prova que o equívoco (o 

engano) sobre o pão que Jesus oferece é sempre atual. 

Recordemos que também a samaritana não entendera 

que o Mestre lhe dava uma água diferente da do poço. 

Qual é então o alimento «que dura até à vida 

eterna»? 

Ora bem: Talvez no Evangelho de domingo passado 

nos tenha escapado um pormenor: no início do relato 

tínhamos os pães e os peixes; depois os peixes, 

estranhamente, foram esquecidos e a atenção 

concentrou-se exclusivamente nos pães. E também no 

final, depois de terem sido recolhidos os doze cestos de 

pão que sobrou, seria de esperar uma referência aos 

peixes; quer dizer, não diz que sobraram também peixes 

e não são sequer lembrados agora no longo discurso de 

Jesus. 

É que o simbolismo dos cinco pães e dos dois 

peixes é imediato para quem conhece a linguagem 

bíblica e recorda as palavras de Moisés que diziam: 

«Nem só de pão vive o homem; de tudo o que sai da 

boca do Senhor é que o homem viverá» (Dt 8, 3); assim 

como também o convite dirigido a quem é inexperiente 

na Sabedoria de Deus: «Vinde e comei o meu pão» (Pr 

9, 5); ou então: «Porque gastais o vosso dinheiro na-

quilo que não alimenta e o vosso salário naquilo que 

não pode saciar-vos?» (Is 55, 2). 

Na verdade, o pão do Senhor é este: a sua palavra, 

o seu ensinamento; pão de vida são os cinco livros do 

Pentateuco, que é a Torá. 

Então e os dois peixes? São – diremos nós - o 

presigo do pão, ou seja, os Livros que representam as 

outras duas séries de livros sagrados de Israel, que são 

os Livros dos Profetas e os Livros das outras Escrituras, 

que serviam de complemento à Torá, e ajudavam a 

compreendê-la e a assimilá-la melhor. 

O pão é Jesus. Basta crer N’ele 

Agora resta só o pão. No barco – nota Marcos – os 

discípulos «só traziam um pão» (Mc 8, 14), Jesus, em 

cuja palavra está presente todo o alimento que Deus 

deu ao seu povo. Quem o tem não precisa de outro pão, 

não precisa de outras revelações. 

É neste simbolismo que Jesus quer introduzir os seus 

ouvintes, mas estes continuam obstinadamente (teimo- 
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samente) a pensar apenas no alimento material. São 

muito “terra, terra” quer dizer, têm muita dificuldade de 

erguerem o coração para o Alto, para o Céu.  

E questionam: como nos alimentamos com este 

pão? Que devemos nós fazer? – perguntam a Jesus as 

multidões de Cafarnaum. A resposta é dada na segunda 

parte do trecho (v. 28-33). 

Não são precisas muitas obras, mas uma só, 

acreditar naquele que o Pai mandou. Nada mais é 

pedido. 

No Evangelho de João nunca se encontra a palavra 

fé, de que Paulo tanto gosta; é utilizado sempre o verbo 

crer que indica o ato vital de quem confia, 

incondicionalmente, na palavra de Jesus, de quem 

acolhe o seu Evangelho e o assimila da mesma forma 

que se faz com a comida. O Evangelho foi escrito «para 

crerdes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e, 

crendo, tenhais a vida eterna» (Jo 20, 31). Quem crê 

deste modo tem a vida eterna (Jo 3, 16; 6, 40.47). 

Mas não basta acreditar que Jesus existiu, que foi 

um grande personagem, que pregou o amor e ditou 

sábias normas de vida. Aliás, disto estão convencidos 

até mesmo os ateus. Façamos uma comparação pobre: 

Quando a esposa declara crer no próprio esposo, quer 

dizer que confia cegamente nele, partilha as suas 

escolhas, está disposta a jogar a vida por ele, certa de 

que nunca seria feliz com outro. 

Ora, também Jesus, pede esta confiança 

incondicional. A adesão a Jesus Cristo, é isto mesmo. É 

por esta razão que os Judeus, antes de darem a Jesus 

esta adesão, exigem dele uma prova concreta, um 

grande milagre (v. 30-33). Para os Judeus não é 

suficiente o facto dos pães se multiplicarem, porque, 

para eles, Moisés fez muito mais, porque não deu o 

maná apenas para uma refeição, para cinco mil 

homens, mas – mais que isso – matou a fome a um 

povo inteiro durante quarenta anos.  

Mas Jesus esclarece: não foi Moisés a dar o pão do 

céu, foi o meu Pai, o mesmo que dá hoje ao mundo, já 

não o maná, um alimento que nutre uma vida destinada 

a perecer (a morrer), mas o verdadeiro pão do céu, 

aquele que dá a vida a toda a Humanidade. O maná 

apodrecia (Ex 16, 20), da mesma forma que são 

corroídos pela ferrugem ou roubados pelos ladrões os 

tesouros acumulados neste mundo; o pão de Cristo não 

é perecível (não morre nunca), é recolhido em cestos e 

conservado, e depois é redistribuído, sempre íntegro e 

saboroso, a quem tenha fome. 

Pão que alimenta e nos é oferecido hoje  

na Eucaristia 

Entretanto, podemos interrogar-nos: O que é, afinal, 

este pão do céu? Por que é que Jesus não o dá logo a 

toda a gente? Ora bem: Na última parte do trecho (v. 34-

35) é dada a resposta a estas perguntas.  

«Dá-nos sempre desse pão» – pede a multidão. 

Uma frase semelhante foi dita também pela samaritana: 

«Dá-me dessa água» (Jo 4, 15). A mulher não entendia 

de que água falava Jesus na sua promessa e 

continuava a pensar na do poço. Agora o povo cai no 

mesmo equívoco (no mesmo engano), não consegue 

tirar da mente o pensamento do pão material. 

Mas Jesus esclarece: «Eu sou o pão da vida: quem 

vem a mim nunca mais terá fome, quem acredita em 

mim nunca mais terá sede.» 

Também a Bíblia utiliza muitas vezes as imagens da 

fome e da sede para indicar a necessidade de Deus. «A 

minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo» (SI 42, 3) 

e Jeremias confessava ao Senhor: «Eu devoro as tuas 

palavras, onde as encontro: a tua palavra é a minha 

alegria, e as delícias do meu coração» (Jr 15, 16).  

Ora, também o ser humano anseia pela vida e por 

tudo aquilo que a favorece e alimenta. Nesta busca de 

alimento, porém, muitas vezes engana-se, como já 

diziam os sábios: «Para o faminto, até o amargo lhe 

sabe a doce» (Pr 27, 7).  É que o único pão que sacia a 

sua necessidade de felicidade é a palavra de Cristo. É o 

seu Evangelho, e não o maná do deserto, é o pão que 

desceu do céu. Mas para que possa comunicar a vida 

não deve permanecer um texto que se lê e se toma em 

consideração com desapego, como acontece com os di-

tados dos sábios do passado; deve ser como o pão, que 

se torna vida para quem o come. 

Estas afirmações de Jesus não se referem ainda à 

Eucaristia. O pão é Ele mesmo, palavra de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 

1 

Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, 

para que se renovem e anunciem Jesus Cristo, 

como fonte de luz e santidade, 

oremos, irmãos. 
 

2 

Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, 

para que trabalhem não tanto pela comida que perece, 

mas pelo alimento que dura até à vida eterna, 

oremos, irmãos. 
 

3 

Pelos homens e mulheres que não são respeitados 

na sua fé, consciência e liberdade, 

para que Deus os livre das mãos dos seus      

     perseguidores, 

oremos, irmãos. 
 

4 

Pelos cristãos que se uniram em matrimónio, 

para que manifestem, no seu modo de viver, 

o mistério do amor de Cristo pela Igreja, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Pelos membros da nossa assembleia, 

para que os benefícios oferecidos pela bondade        

     de Deus 



nos levem a amá-l’O com todo o nosso coração, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sab 16, 20 
 

Saciastes o vosso povo com o pão dos Anjos,  

destes-nos, Senhor, o pão do Céu. 

  

 OU: -   

Jo 6, 35 
 

Eu sou o pão da vida, diz o Senhor.  

Quem vem a Mim nunca mais terá fome,  

quem crê em Mim nunca mais terá sede. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Jesus mostra-nos o Seu amor na Eucaristia, dando- 

-Se a nós como alimento. Acolhamo-Lo cheios de fé e 

digamos-Lhe que ansiamos contemplar o Seu rosto. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Se cumprimos fielmente a vontade de Deus seremos 

felizes e tornaremos os outros felizes ao nosso redor.  
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 

 
Dia 02 – S. Eusébio de Vercelas (Bispo).   

– S. Pedro Juliano Eymard (Presbítero).  

Dia 04 – S. João Maria Vianney (Presbítero). 

Dia 05 – Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. 

Dia 06 – Transfiguração do Senhor. 

Dia 07 – Santa Maria no Sábado.   

– SS. Sisto II (Papa) e Companheiros (Mártires).  

– S. Caetano (Presbítero).  
 

 

 

Há pássaros que nunca olham para cima,  

ficando prisioneiros no local onde estão ou onde caíram, 

até acabarem por morrer aí.  

Espiritualmente morremos, porque nos recusamos  

olhar para cima (para o céu). 

– Na próxima edição, escreveremos algo mais sobre isto, 

com o título “Olhar para cima”. 
 

(Jornal do Leitor 

 
 

 

Trabalhai pelo alimento que 

dura até à vida eterna 
 
 Jesus tinha matado a fome àquela multidão que O 

seguia, esquecendo-se até da comida. Foi uma 

manifestação dos cuidados de Jesus, que nos dá as 

coisas materiais necessárias quando pomos em 

primeiro lugar as espirituais. “Procurai o reino de Deus e 

a sua justiça (a santidade) e tudo o mais vos será dado 

por acréscimo” – disse Ele (Mt 6, 33). 

Mas Jesus serviu-se deste grande milagre para 

avivar a fé daquela gente para o que ia anunciar-lhes 

em seguida. Queria falar-lhes do milagre da Eucaristia, 

desse pão maravilhoso que ia dar-nos: a Sua carne 

como comida de vida eterna. 

Trabalhai pelo alimento que dura até à vida eterna e 

que o Filho do Homem vos dará... Eu sou o pão da vida 

(Ev.). 

Temos de avivar a nossa fé em Jesus. Ele tem todo 

o poder. Ele é a própria verdade. Podemos não 

compreender o que nos diz, mas sabemos que é 

verdade. Passamos a vida a acreditar em pessoas que 

se enganam e podem enganar-nos. Como não havemos 

de acreditar em quem sabe tudo e não pode enganar-      

-nos. Alguém dizia que a fé é a coisa mais razoável do 

mundo.  

Avivemos a nossa fé na Eucaristia. Ela é o mistério 

da fé. 

Manifestemos com obras a nossa fé. Um sacerdote 

santo, São Josemaria, ao dar a comunhão às freiras do 

convento de Santa Isabel, em Madrid, ia dizendo 

baixinho: Jesus, amo-te mais do que esta. E ouviu que o 

Senhor lhe respondia: – Obras são amores e não boas 

palavras. 
 

 

 
 

 

 

Eu sou o Pão da vida 

 
 Se queremos ter a vida da graça temos de 

comungar e comungar bem. Jesus é o pão da vida 

eterna. Quem come a minha carne e bebe o Meu 

Sangue tem a vida eterna e Eu o ressuscitarei no último 

dia (Ev.) A Eucaristia é fonte de vida, une-nos a Jesus, 

comunica-nos a Sua graça. Ele é a cepa da videira. 

D’Ele recebemos a seiva divina. E temos a garantia de 

chegar ao céu não só com a alma, mas também com o 

corpo, semelhante ao de Cristo ressuscitado. 

Mas temos de comungar bem preparados. Aquele que 

comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente 

será réu do corpo e sangue do Senhor –avisava São 

Paulo aos cristãos de Corinto (1 Cor 11,27). Tantos que 

hoje vão à comunhão e não se examinam se estão 

preparados. Andam largos meses sem se confessar. 

Vão comungar mesmo depois de faltar à missa ao  
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domingo ou de outros pecados graves. 

Que Jesus seja para nós de verdade o pão da vida e 

não da condenação. Que preparemos bem a nossa 

comunhão, desejando que venha a nós, tendo fome de 

recebê-Lo. Dizendo-Lhe muitas vezes ao longo do dia 

que O amamos. A pequena Jacinta mandava recados a 

Jesus no Sacrário através da prima que ia para a 

escola. – Diz a Jesus que gosto muito D’Ele. 
 

 

 
 

 

 

Revesti-vos do homem novo 
 

São Paulo recomendava aos cristãos de Éfeso para 

viverem à maneira do homem novo que é Cristo. Não 

torneis a proceder como os pagãos que vivem na 

futilidade dos seus pensamentos. Renovai-vos pela 

transformação espiritual da vossa inteligência e revesti- 

-vos do homem novo criado à imagem de Deus na 

justiça e santidade verdadeiras (2.ª Leitura). 

Na comunhão revestimo-nos de Cristo. Não é o Seu 

corpo que se transforma em nós, mas nós que nos 

transformamos N’Ele. 

A Igreja vive da Eucaristia. Cada cristão da mesma 

forma. Quando comungamos temos de sentir uma 

transformação: cá fora parecer-nos mais com Jesus. 

É preciso fazer bem a preparação para a comunhão, 

mas fazer bem também a ação de graças. Quando 

comemos procuramos mastigar bem a comida e fazer 

bem a digestão. Assim também quando comungamos: 

saborearmos bem este divino manjar e transformá-lo em 

nossa vida Já não sou eu que vivo é Cristo que vive em 

mim – exclamava São Paulo (Gal 2, 20). 

Depois de comungar partimos para a nossa vida 

sabendo que levamos Cristo connosco. Não O 

esqueceremos à hora de trabalhar, de descansar, de 

nos divertirmos, de tratar com os outros. 

Temos a força de Jesus em nós, a Sua graça. 

Temos o Seu exemplo e os Seus ensinamentos. 

Falharemos muitas vezes, mas voltaremos à luta para 

imitarmos a Jesus. 

Que Nossa Senhora nos ensine a amar a Jesus na 

Eucaristia, a recebê-Lo com amor e a tirar todo o fruto 

da sagrada comunhão. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

  
«Além da fome física o homem tem em si 

 outra fome – todos nós temos esta fome – a fome 

de vida, a fome de eternidade  

que só Ele pode satisfazer, porque é  

“o pão da vida”». 

 

Prosseguimos neste domingo a leitura do capítulo 

seis do Evangelho de João. Depois da multiplicação dos 

pães, o povo pôs-se à procura de Jesus e finalmente 

encontra-o junto de Cafarnaum. Ele compreende bem o 

motivo de tanto entusiasmo em segui-lo e revela-o com 

clareza: «Vós me procurais, não porque vistes sinais, 

mas porque comestes dos pães e vos saciastes» (Jo 6, 

26). Na realidade, aquelas pessoas seguem-no pelo pão 

material que no dia anterior lhes tinha saciado a fome, 

quando Jesus fizera a multiplicação dos pães; não 

compreenderam que aquele pão, partido para tantos, 

para muitos, era a expressão do amor do próprio Jesus. 

Deram mais valor àquele pão do que ao seu doador. 

Diante desta cegueira espiritual, Jesus evidencia a 

necessidade de ir além da doação e descobrir, conhecer 

o doador. O próprio Deus é o dom e também o doador. 

E assim daquele pão, daquele gesto, as pessoas podem 

encontrar Quem o dá, que é Deus. Convida a abrir-se a 

uma perspetiva que não é só das preocupações diárias 

do comer, do vestir, do sucesso, da carreira. Jesus fala 

de outro alimento, fala de um alimento que não é 

corruptível e que é bom procurar e acolher. Ele exorta: 

«Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo 

alimento que permanece até à vida eterna, e que o Filho 

do homem vos dará» (v. 27). Ou seja, procurai a 

salvação, o encontro com Deus. 

E com estas palavras, quer-nos fazer compreender 

que, além da fome física o homem tem em si outra fome 

– todos nós temos esta fome – uma fome mais 

importante, que não pode ser saciada com um alimento 

qualquer. Trata-se da fome de vida, da fome de 

eternidade que só Ele pode satisfazer, porque é «o pão 

da vida» (v. 35). Jesus não elimina a preocupação nem 

a busca do alimento diário, não, não elimina a 

preocupação de tudo o que pode tornar a vida mais 

progredida. Mas Jesus recorda-nos que o verdadeiro 

significado da nossa existência terrena consiste no fim, 

na eternidade, consiste no encontro com Ele, que é dom 

e doador, e recorda-nos também que a história humana 

com os seus sofrimentos e as suas alegrias deve ser 

considerada num horizonte de eternidade, ou seja, no 

horizonte do encontro definitivo com Ele. E este 

encontro ilumina todos os dias da nossa vida. Se 

pensarmos neste encontro, neste grande dom, os 

pequenos dons da vida, também os sofrimentos, as 

preocupações serão iluminadas pela esperança deste 

encontro. «Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não 

terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá 

sede» (v. 35). E esta é uma referência à Eucaristia, o 

maior dom que sacia a alma e o corpo. Encontrar e 

acolher Jesus, «pão de vida», em nós, confere 

significado e dá esperança ao caminho muitas vezes 

sinuoso da vida. Mas este «pão de vida» é-nos dado 

com uma tarefa, ou seja, para que possamos por nossa 

vez saciar a fome espiritual e material dos irmãos, 

anunciando o Evangelho por toda a parte. Com o 

testemunho da nossa atitude fraterna e solidária para 

com o próximo, tornamos Cristo e o seu amor presente 

no meio dos homens. 
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A Virgem Santa nos ampare na busca e no 

seguimento do seu Filho Jesus, o pão verdadeiro, o pão 

vivo que não se corrompe e dura eternamente. 
 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

Agosto de 2015 

 
 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
 

 Maná 

O “maná” era o pão do céu que Deus dava cada 

manhã ao povo no deserto. O seu nome provinha da 

expressão hebraica: Man-hú (que é isto?). Consistia 

numas segregações brancas (do tamanho de uma 

lentilha) do tronco da tamargueira: “tamarix mannifera”. 

Moem-se facilmente e, com a sua farinha, fazem-se 

pequenas tortas doces. 

Apesar da idealização deste alimento do deserto, os 

israelitas protestaram em repetidas ocasiões: ansiavam 

pelas panelas com carne e verduras que consumiam no 

Egipto. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (78) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam a tua vida:  
Recomeçar, Acreditar, Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 

Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Sétimo verbo: “Dasapegar” 

 

Há caminhos da vida que são muito mais longos. 

Como algumas das escolhas que fazemos e como 

algumas das pessoas-luz que acolhemos. Precisar de 

cada vez menos é a forma de estar na vida que nos 

assenta cada vez melhor. É assim, e é aí, que nos 

sabemos felizes. 

Enchemos os dias de amor e é com amor que 

afastamos nuvens cinzentas que (ainda) pairam por 

aqui. O destino é para a frente e, apesar de tudo, fé é o 

que temos sempre a nosso favor. 

Das poucas (raras) certezas absolutas que 

guardamos no peito e nos nossos dias, há duas que são 

como um mapa para tudo o que ainda queremos ser e 

fazer: ter coragem não é igual a não ter medo. E ser 

feliz não é igual a não ter dias maus.  
 

– Depois de toda e qualquer tempestade, a vida 

devolve (nos), sempre, dias de sol. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, 

pelo incómodo que tornaram possível  

a alegria do perdão. 
 

Obrigado, Senhor, 

pela solidão que nos prepara  

para apreciar o valor da amizade. 
 

Obrigado, Senhor, 

pelas lágrimas que limpam  

os sofrimentos da nossa vida. 
 

Obrigado, Senhor, 

pelos fracassos que tornaram possíveis  

a coragem de voltar a começar. 
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de agosto, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 

Pela Evangelização: 

– A Igreja. 

Rezemos pela Igreja, para que receba do Espírito 

Santo a graça e a força de se reformar à luz do 

Evangelho. 
 

 

 
 

 

 

O nome dos meses 
 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo  

de curiosidade, mas é interessante ver 

 por que os meses têm este  

nome e não outro. 

 

A G O S T O    

 

Originariamente chamado Sextilis da palavra latina 

sextos, que significa seis. O seu nome foi alterado para 

homenagear o imperador romano Augusto, sobrinho-      

-neto de César.  

Augusto trouxe a paz a uma área de conflito e 

inspirou o crescimento e reformas e promoveu 

estruturas fortes dentro das suas cidades. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Seis Adágios populares 
 

1 

As tripas, 

 pelejam na barriga. 

2 

Cozinha moderada,  

casa bem governada. 

3 

A fome não espera, 

 pelo tempo da fartura. 

4 

A necessidade não tem lei,  

mas a fome sobre todas pode. 

5 

Boca sem queixas, (ou queixais-molares) 

 é um moinho sem mó. 

6 

Lobo faminto, 

 não tem assento. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana, nenhuma das quatro paróquias, tem 

registado qualquer aniversário dos seus Leitores. 

 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

Ou então… (A) - Se não em todas, há pelo menos 

algumas paróquias, cujos Leitores não fizeram chegar 

ao Jornal o dia e o mês do seu aniversário. Não é 

obrigatório, nem sequer importante, mas ajuda a ilustrar 

de uma forma mais bela e completa o espaço destinado 

à publicação dos “Aniversários de Leitores”. Colaborem. 
 

 

 

 
 

 

H u m o r 
 

 Seis piadas sobre alentejanos 
 

1 

– Por que é que no Alentejo não há leite fresco? 

– Porque as vacas não cabem no frigorífico.!  
 

2 

– Por que é que os alentejanos plantam três 

laranjeiras de cada vez? 

 – Para dar “trinaranjus”.! 
 

3 
 

– O que fazem os alentejanos após um dia de 

trabalho? 

– Tiram as mãos dos bolsos.! 
 

4 
 

– Por que é que os alentejanos são baixos? 

– Porque quando são crianças, os pais dizem-lhes: – 

come, filho, para quando fores grande ires trabalhar.! 
 

5 
 

– Como é que os alentejanos falsificavam as notas 

de 50 euros? 

– Apagavam um zero às notas de 500 euros.! 
 

6 
 

– Por que é que os alentejanos preferem apanhar 

azeitonas em vez de caracóis? 

– Porque as azeitonas estão paradas. 
 

 

 
 

 

 

A Família é essencial 

  
RODRIGO LYNCE DE FARIA – (2019) 

 

É interessante que seja necessário um congresso 

em Londres para recordar aquilo que todos nós intuímos 

como verdadeiro: a família possui um efeito 

humanizador nos seus membros e naqueles que com 

eles convivem. 
 

Foi no passado mês de outubro de 2019 que 

a International Federation for Family Development 

(IFFD) teve o seu XX Congresso Mundial com o título “A 

família, o rosto do humano”. No total estiveram 

presentes 1300 pessoas procedentes de 70 países 

(também estivemos representados) para compartilharem 

experiências e se formarem naquela que é de longe a 

empresa mais importante das suas vidas: a sua família. 
 

Neste tempo sofisticado, tecnológico e, muitas vezes 

confuso, que em muitas ocasiões exalta, e noutras  
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humilha e procura anular, o que é especificamente 

humano, vale a pena voltar àquilo que é essencial, para 

não corrermos o risco de nos perdermos nos caminhos 

da vida. 
 

E a família é essencial, por muito que atualmente 

haja pessoas que nos tentem convencer com 

sofisticadas fórmulas sociológicas e psicológicas de que 

esta afirmação é um bocado exagerada e com cheiro a 

mofo. 
 

Como diz o próprio título do congresso, a família é o 

rosto do humano: é o lugar onde a pessoa humana está 

chamada a nascer, crescer, amar e morrer. Nada mais 

nada menos do que as “atividades” mais importantes da 

nossa curta passagem por este mundo. 
 

Ao contrário da maioria dos animais, nós nascemos 

biologicamente indigentes. Necessitamos de uma mãe 

que nos acolha com um amor consciente e esforçado e 

nos mantenha vivos durante os primeiros anos. Além 

disso, ao contrário dos animais, não nos bastam o 

alimento e o refúgio para sobrevivermos. 
 

Necessitamos de algo especificamente humano e 

profundamente humanizador: o carinho, o contacto, a 

voz, a carícia. Sem isto, como demonstraram funestas 

experiências sociológicas, não conseguimos sobreviver. 
 

E conscientes de que somos da nossa mãe graças 

também ao nosso pai, necessitamos de que este rodeie 

a nossa mãe desse amor que um dia lhe prometeu e 

permaneça ao nosso lado como alguém que nos 

protege e nos ajuda a crescer. 
 

 

 
 

 

 

Jesus, o primeiro dos pobres 
 

“Jesus recorda-lhes que Ele  

é o primeiro pobre, o mais pobre  

entre os pobres, porque os  

representa a todos. 

 
Por  

Joaquim Armindo 

 

E é também em nome dos pobres, das pessoas 

abandonadas, marginalizadas e discriminadas que o 

Filho de Deus aceita o gesto daquela mulher (que 

derramou sobre si o unguento que custava muito 

dinheiro). Esta, com a sua sensibilidade feminina, 

demonstra ser a única que compreendeu o estado de 

espírito do Senhor. Esta mulher anónima – talvez por 

isso destinada a representar todo o universo feminino 

que, no decurso dos séculos, não terá voz e sofrerá 

violências – inaugura a significativa presença de 

mulheres que participam no momento culminante da 

vida de Cristo: a sua crucifixão, morte e sepultura e a 

sua aparição como Ressuscitado. As mulheres, tantas 

vezes discriminadas e mantidas ao largo dos postos de 

responsabilidade, nas páginas do Evangelho são, pelo 

contrário, protagonistas na história da revelação. E é 

eloquente a frase conclusiva de Jesus, que associa esta 

mulher à grande missão evangelizadora: “Em verdade 

vos digo: em qualquer parte do mundo onde for 

proclamado o Evangelho, há de contar-se também, em 

sua memória, o que ela fez (Mc 14, 9).” 

Destaco esta parte importante, no referente às 

mulheres, da Mensagem do bispo de Roma e papa 

Francisco, para o Dia Mundial dos Pobres, e não é por 

acaso, pois de facto as mulheres que dão tudo o que 

têm a Jesus e à Igreja, são ainda vozes sem vez, a 

reclamarem, como muitas mulheres cristãs na Europa, o 

direito de estarem nos conclaves de reflexão da Igreja, 

são como Jesus naquele tempo, pobres, que – segundo 

Francisco – de qualquer latitude e condição que nos 

evangelizam, “porque permitem descobrir de modo 

sempre novo os traços mais genuínos do rosto do Pai” – 

afirma Francisco – que devem ser “colocados no centro 

da Igreja”.  

Para Francisco há que abordar a pobreza de uma 

forma diferente, um desafio aos governos e instituições 

mundiais para um “modelo social clarividente, capaz de 

enfrentar as novas formas de pobreza que marcam o 

mundo e marcarão de maneira decisiva as próximas 

décadas”, eles estão colocados à margem “como se 

fossem culpados da sua situação”, mais adiante afirma 

“temos de confessar que não passamos de uns 

incompetentes”, por que como cristãos temos de 

encontrar uma forma alternativa, ao estado do “bem 

estar”. O amor que nos convida a ir ao encontro dos 

pobres e aprender com eles, este é o critério para 

construir o futuro, porque “a assistência imediata para 

acorrer às necessidades dos pobres não deve impedir 

de ser clarividente para atuar novos sinais do amor e da 

caridade cristã como resposta às novas pobrezas que 

experimenta a humanidade de hoje.” 
 

Voz Portucalense  

23-06-2021 

 
 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

01-08-2021  

 XVIII Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
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F U N Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Joaquim Mendes Céu Fernandes 

1.ª Leitura Joaquim Mendes Céu Fernandes 

2.ª Leitura Joaquim Mendes Céu Fernandes 

Oração Universal Joaquim Mendes Céu Fernandes 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

01-08-2021  

 XVIII Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

F U N Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Local - 1 Alzira Nunes Manuel Leão 

Local - 2  - A - Martinho Matos José M.ª Matos 

Local - 3 Alexandra Brito Glória Martins 

Local - 4 Filipe Freitas Carla Sousa 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 

- A - em tempo de pandemia, prescindimos do “ponto 2” 

que avançará para o “ponto 5”, sempre que o Sr. 

Diácono não possa estar presente. Assim, o MEC. 

do “ponto 2”, nunca fica dispensado. 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Há riqueza bastante no mundo  

para as necessidades do homem,  

mas não para a sua ambição. (Gandhi) 

 
 

 

Jornal concluído em 09-07-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUNA DEIXADA EM BRANCO 

PREPOSITADAMENTE 
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