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  O ‘Eu estou contigo todos os dias’ é o tema do 

primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, 

anunciado pelo Papa Francisco no passado dia 31 de 

Janeiro, e que se celebra este Domingo, véspera da 

celebração litúrgica de São Joaquim e Santa Ana. 

 “É importante que os avós se encontrem com os netos e os netos com os avós, porque como 

diz o profeta Joel, os avós, diante dos nossos, sonharão, terão ilusão; e os jovens, encontrando 

força nos avós, seguirão em frente e hão-de profetizar”, disse o Papa Francisco, na altura do 

anúncio, no final da recitação do ângelus. 

Na sua mensagem para este dia o Santo Padre exorta os avós a contribuírem na 

construção de uma sociedade mais fraterna, ao escrever: «Quero dizer que há necessidade de 

ti para se construir, na fraternidade e na amizade social, o mundo de amanhã: aquele em que 

viveremos – nós com os nossos filhos e netos –, quando se aplacar a tempestade. Todos 

devemos ser parte activa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Entre os vários pilares 

que deverão sustentar esta nova construção, há três que tu – melhor que outros – podes ajudar 

a colocar. Três pilares: os sonhos, a memória e a oração. A proximidade do Senhor dará – 

mesmo aos mais frágeis de nós – a força para empreender um novo caminho pelas estradas do 

sonho, da memória e da oração». 

O Papa Francisco aponta que «o futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os 

idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los por diante? Mas, 

para isso, é necessário continuar a sonhar: nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade 

reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões e, juntos, construirmos o futuro». 

Em Portugal, o Departamento Nacional da Pastoral Familiar convida os avós a partilhar 

“um sonho, uma memória e uma oração”, como sugere o Papa na sua mensagem. 

“Um dos vectores para este dia é convidar os netos a visitarem os avós, jovens possam 

visitar até outros idosos sozinhos nas suas casas ou até instituições se for possível, e desafiar os 

idosos a escreverem um sonho, uma memória e uma oração”, refere o director do 

Departamento Nacional da Pastoral Familiar, Francisco Pombas. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. 

Seguia-O numerosa multidão, por ver os milagres que Ele realizava nos doentes. 

Jesus subiu a um monte e sentou-Se aí com os seus discípulos. 

Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. 

Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, 

Jesus disse a Filipe: «Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer?» 

Dizia isto para o experimentar, pois Ele bem sabia o que ia fazer. 

Respondeu-Lhe Filipe: «Duzentos denários de pão não chegam 

para dar um bocadinho a cada um». 

Disse-Lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: 

«Está aqui um rapazito que tem cinco pães de cevada e dois peixes. 

Mas que é isso para tanta gente?» 

Jesus respondeu: «Mandai sentar essa gente». 

Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 

cinco mil. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que 

estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes; E comeram quanto quiseram. 

Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: 

«Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca». 

Recolheram-nos e encheram doze cestos  

com os bocados dos cinco pães de cevada  

que sobraram aos que tinham comido. 

Quando viram o milagre que Jesus fizera,  

aqueles homens começaram a dizer: 

«Este é, na verdade, o Profeta que estava para vir ao mundo». 

Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-l’O para O fazerem rei,  

.  retirou-Se novamente, sozinho, para o monte

1ª Leitura | 2 Reis 4, 42-44 

«Comerão e ainda há-de sobrar.» 

Salmo Responsorial | Sl 144 (145) 

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

2ª Leitura | Ef 4, 1-6 

«Um só Corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Baptismo.» 

Evangelho | Jo 6, 1-15 

«Distribuiu-os e comeram quanto quiseram.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 17º Domingo Comum dá-nos conta da preocupação de Deus em saciar a 

“fome” de vida dos homens. De forma especial, as leituras deste domingo dizem-nos que 

Deus conta connosco para repartir o seu “pão” com todos aqueles que têm “fome” de 

amor, de liberdade, de justiça, de paz, de esperança. 

Na primeira leitura, o profeta Eliseu, ao partilhar o pão que lhe foi oferecido com as 
pessoas que o rodeiam, testemunha a vontade de Deus em saciar a “fome” do mundo; e 
sugere que Deus vem ao encontro dos necessitados através dos gestos de partilha e de 
generosidade para com os irmãos que os “profetas” são convidados a realizar. A descrição de 
uma milagrosa multiplicação de pães de cevada e de grãos de trigo sugere que, quando o 
homem é capaz de sair do seu egoísmo e tem disponibilidade para partilhar os dons recebidos 
de Deus, esses dons chegam para todos e ainda sobram. A generosidade, a partilha, a 
solidariedade, não empobrecem, mas são geradoras de vida e de vida em abundância. 

Na segunda leitura, Paulo lembra aos crentes algumas exigências da vida cristã. 
Recomenda-lhes, especialmente, a humildade, a mansidão e a paciência: são atitudes que não 
se coadunam com esquemas de egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de preconceito em 
relação aos irmãos. A condição de prisioneiro por causa de Jesus e do Evangelho dá um peso 
especial às recomendações do apóstolo: são as palavras de alguém que leva tão a sério a 
proposta de Jesus, que é capaz de sofrer e de arriscar a vida por ela. 

O Evangelho repete o mesmo tema. Jesus, o Deus que veio ao encontro dos homens, dá 
conta da “fome” da multidão que O segue e propõe-Se libertá-la da sua situação de miséria e 
necessidade. Aos discípulos, aqueles que vão continuar até ao fim dos tempos a mesma missão 
que o Pai lhe confiou, Jesus convida a despirem a lógica do egoísmo e a assumirem uma lógica 
de partilha, concretizada no serviço simples e humilde em benefício dos irmãos. É esta lógica 
que permite passar da escravidão à liberdade; é esta lógica que fará nascer um mundo novo. 

A perícope que nos é hoje proposta pretende, pois, apresentar o projecto de Deus 
realizado em Jesus como um projecto de libertação, que há-de eliminar a opressão e instaurar 
um mundo de homens livres, salvos do egoísmo e capazes de amar e de partilhar. Frente ao 
sistema que se baseia no lucro e na exploração, Jesus propõe uma nova atitude. É necessário 
substituir o egoísmo pelo amor e pela partilha. A comunidade de Jesus tem a função de 
descobrir esta lógica, de a acolher e de propô-la ao mundo. Ela tem de aprender que os bens 
são um dom de Deus, destinados a todos. Procedendo dessa forma, ela está a instaurar um 
novo sistema e a libertar os homens desses condicionamentos egoístas que geram injustiça, 
necessidade, carência, debilidade, sofrimento. Quem quiser acompanhar Jesus neste caminho, 
passará seguramente da escravidão do lucro para a liberdade da partilha, do serviço, do amor 
aos irmãos… 
 

Procuremos afastar-nos um pouco da vida frenética e 
stressante, procuremos ser menos inquietos e mais 
confiantes… Fiar-se mais no Senhor, dispor-se para 
responder às diversas missões e confiar tudo isso ao Senhor, 
para que Ele multiplique… 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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Da Palavra… 

 

  
Segunda-feira, 26  

S. Joaquim e S. Ana, pais da 
Virgem Santa Maria – MO 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 27 

18:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:15 Eucaristia Rancosinho 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 28 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 29  

SS. Marta, Maria e Lázaro – MO  
18:00 Eucaristia Furtado 

19:00 Eucaristia Ramirão 

Sexta-feira, 30 

18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 31  

S. Inácio de Loiola,  
presbítero – MO 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Muxagata  

Domingo, 1 
 

XVIII DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Maceira  

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 
Eucaristia em honra do Senhor Santo 
Cristo 

Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia  Fuinhas 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Infias  

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

 

 

 

 

26 jul a  1 ago |  21  

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 96 109 72 66; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

No mosaico da Igreja  

da Multiplicação dos Pães  

e Peixes,  

em Tabgha (Galileia) 

 só estão representados  

2 peixes e 4 pães.  

Então e o 5º pão?  

Resposta: É o que tu tens que dar. 
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