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Papa diz que pandemia é 

«um momento de provação e escolha» 

O Papa refere, num texto divulgado na passada 

terça-feira pelo Vaticano, que a pandemia de Covid-

19 é um “momento de provação e escolha”, pedindo 

aos católicos que redescubram a sua relação com 

Deus. 

“Esta dramática situação tornou evidente toda a vulnerabilidade, inconsistência 

e necessidade de redenção que nós, homens, temos e colocou em questão muitas 

certezas nas quais confiamos, na nossa vida diária, para os nossos planos e projetos. 

A pandemia levanta questões fundamentais sobre a felicidade na nossas vidas e o 

tesouro da nossa fé cristã”, escreve Francisco, no prefácio do livro ‘Comunhão e 

esperança’, organizado pelo cardeal Walter Kasper. 

O Papa fala numa “crise repentina” que atingiu todo o mundo, com impactos na 

vida familiar, laboral e pública. 

“Muitos lamentam a morte de parentes e amigos próximos. Muitas pessoas 

encontram-se em dificuldades financeiras ou perderam os seus empregos”, recorda. 

O texto indica que é tempo de “agir contra da injustiça global” para “ouvir o 

grito dos pobres e do planeta, tão gravemente doente”. 

Francisco convida a refletir sobre o que é “realmente importante e necessário” e o 

que é menos importante. 

“É um momento de provação e escolha, para que possamos dirigir as nossas 

vidas a Deus, que é o nosso apoio e a nossa meta, de uma maneira renovada. Esta 

crise mostrou que, precisamente em situações de emergência, dependemos da 

solidariedade dos outros, convidando-nos a colocar as nossas vidas ao serviço dos 

outros”. 

O Papa diz que os católicos não podem ficar “paralisados pela pandemia”, mas 

devem responder com solidariedade na construção de “uma grande família que vai 

além de todas as fronteiras e na qual cada um carrega o fardo do outro”. 

“O perigo de ser infetado por um vírus deve ensinar-nos outro tipo de ‘contágio’, o 

do amor, que é transmitido de coração a coração”, sustenta. 
In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo,  
quando Jesus ouviu dizer que João Baptista tinha sido morto, 
retirou-Se num barco para um local deserto e afastado. 
Mas logo que as multidões o souberam, 
deixando as suas cidades, seguiram-n’O por terra. 
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão 
e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. 
Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus 
e disseram-Lhe: 
«Este local é deserto e a hora avançada.  
Manda embora toda esta gente, 
para que vá às aldeias comprar alimento». 
Mas Jesus respondeu-lhes: 
«Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de comer». 
Disseram-Lhe eles: «Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes». 
Disse Jesus: «Trazei-mos cá». 
Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. 
Tomou os cinco pães e os dois peixes, 
ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção. 
Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, 
e os discípulos deram-nos à multidão. 
Todos comeram e ficaram saciados. 
E, dos pedaços que sobraram, encheram doze cestos. 
Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens, 
sem contar mulheres e crianças.  

1ª Leitura | Is 55, 1-3 

«Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas.» 

Salmo Responsorial | Sl 144 (145) 

Abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome. 

2ª Leitura | Rom 8, 35.37-39 

«Nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus.» 

Evangelho | Mt 14, 13-21 

«Todos comeram e ficaram saciados.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos o convite que Deus 
nos faz para nos sentarmos à mesa que Ele próprio preparou, e onde nos oferece 
gratuitamente o alimento que sacia a nossa fome de vida, de felicidade, de 
eternidade. 

Na primeira leitura, através do profeta Isaías, Deus convida os exilados a cumprirem um 
novo êxodo, deixando a terra da escravidão e dirigindo-se ao encontro da terra da liberdade 
- a Jerusalém nova que Deus vai reconstruir para o seu Povo. Aí, Judá redescobrirá o Deus 
libertador, que derrama sobre o seu Povo - gratuita e abundantemente - a justiça, a 
prosperidade, a abundância, a paz sem fim. Deus oferecerá uma aliança eterna (vers. 3), que 
nada nem ninguém poderão romper.  

Quem aceitar esse dom que Deus oferece encontrará aí a água que mata a sua sede de 
vida e o alimento que sacia a sua fome de felicidade. Viverá uma relação nova com Deus e 
integrará, em definitivo, a comunidade do Povo de Deus 

A segunda leitura é um hino ao amor de Deus pelos homens. É esse amor - do qual 
nenhum poder hostil nos pode afastar - que explica porque é que Deus enviou ao mundo o 
seu próprio Filho, a fim de nos convidar para o banquete da vida eterna. 

O crente pode, como Jesus, lutar objectivamente contra o egoísmo, a injustiça, a 
opressão, o pecado; pode gastar a vida nessa luta, sem temer o aniquilamento ou o fracasso; 
pode enfrentar a perseguição, a angústia, os perigos, as armadilhas montadas pelos homens, 
com a certeza de que nada o pode vencer ou destruir. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o novo Moisés, cuja missão é realizar a libertação do 
seu Povo. No contexto de uma refeição, Jesus mostra aos seus discípulos que é preciso 
acolher o pão que Deus oferece e reparti-lo com todos os homens. É dessa forma que os 
membros da comunidade do Reino fugirão da escravidão do egoísmo e alcançarão a 
liberdade do amor. 

Com a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai ensinar aos discípulos que tudo é um 
dom que deve ser agradecido ao amor de Deus; e vai ensinar-lhes também que os dons de 
Deus são para ser partilhados, colocados ao serviço dos irmãos. É deste processo libertador - 
que conduz do egoísmo ao amor - que vai nascer a comunidade do Reino. 

A comunidade do Reino é, portanto, não só uma comunidade que se sente responsável 
pela fome dos irmãos, mas também uma comunidade de coração aberto, disposta a repartir 
tudo o que tem... É uma comunidade que venceu a escravidão do egoísmo, para fazer a 
experiência da partilha que sacia e que torna todos os homens irmãos. 

 

O problema da fome no mundo não se resolve recorrendo a programas de assistência social, de 

"rendimento mínimo garantido" ou de outros esquemas de "caridadezinha"; mas resolve-se 

recorrendo a uma verdadeira revolução das mentalidades, que leve os homens a interiorizar a lógica 

de partilha. Os bens que Deus colocou à disposição dos seus filhos não podem ser açambarcados por 

alguns; pertencem a todos os homens e devem ser postos ao serviço de todos. É preciso quebrar a 

lógica do capitalismo, a lógica egoísta do lucro, e substitui-la pela lógica do dom, da partilha, do amor. 

Sem isto, nenhuma mudança social criará, de verdade, um mundo mais justo e mais fraterno.  
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Da Palavra… 

 

 

 
 

 

Segunda-feira, 3 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 4  

S. João Maria Vianney, 
presbítero – MO  

- - - - - - - - - 

Quarta-feira, 5  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 6 
Transfiguração do 

Senhor – FESTA 

17:30 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:15 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Maceira 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:00 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 7 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 8  
S. Domingos, presbítero – 

MO 

16:30  Eucaristia Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 9 
 

XIX DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Muxagata 

9:50 Eucaristia Algodres  

10:30 Eucaristia Fuinhas 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia  
Fornos de Algodres 

Sobral Pichorro 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia 
 Figueiró da Granja 
[Campo de Futebol] 

   

3 a 9 ago | 20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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