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  O Santuário de Fátima vai promover a quarta visita à exposição 

‘Rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual’ onde vai 

centrar-se nos “rostos que difundem a Mensagem”, pelas 21h15, de 4 

de agosto, no Convivium de Santo Agostinho. 

“O encontro terá como ponto de partida os rostos relevantes da história da Cova da Iria, que 

impulsionaram o estudo da mensagem e concretizaram a sua difusão, ao longo do primeiro 

século de Fátima, depois das aparições”, explica o Santuário de Fátima. 

A quarta visita temática vai ser orientada pela investigadora Sónia Vazão, do 

Departamento de Estudos do santuário mariano, e a participação é livre e aberta ao público 

em geral, mas “sujeita às regras de segurança próprias deste tempo de pandemia”. 

O Santuário de Fátima informa que estão previstas mais duas visitas temáticas à esta 

exposição, que vão ser orientadas por André Melícias, arquivista do Departamento de 

Estudos, com o tema ‘Os rostos que se opõem a Fátima’, no dia 1 de Setembro, e pelo padre 

Carlos Cabecinhas, reitor do santuário, no dia 6 de Outubro, com o tema ‘As celebrações de 

Fátima: rosto visível da comunidade orante’. 

A exposição divide-se em duas partes, a primeira com sete núcleos, dá a conhecer os 

rostos em Fátima, procurando responder à questão das fisionomias humanas relevantes na 

história da Cova da Iria. 

Na segunda parte, com quatro núcleos, é proposto um percurso mais orante e centrado 

na fé, desafiando o visitante “a interpelar-se sobre a sua condição humana, numa espécie de 

jogo de espelhos que confronta a realidade concreta que vivemos com o desejo relacional com a 

transcendência”. 

A exposição temporária ‘Rostos de Fátima: fisionomia de uma paisagem espiritual’ pode 

ser visitada até 15 de Outubro de 2022, no Convivium de Santo Agostinho, no piso inferior da 

Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

Naquele tempo, quando 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. Ao encontrá-l’O no outro lado do mar, disseram-Lhe: 

«Mestre, quando chegaste aqui?». 

Jesus respondeu-lhes: 

«Em verdade, em verdade vos digo: vós procurais-Me, não porque vistes milagres, 

mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. 

Trabalhai, 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». 

Disseram-Lhe então: «Que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus?». 

Respondeu-lhes Jesus: 

«A obra de Deus consiste em acreditar n’Aquele que Ele enviou». 

Disseram-Lhe eles: 

«Que milagres fazes Tu, para que nós vejamos e acreditemos em Ti? 

Que obra realizas?  

No deserto os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: 

‘Deu-lhes a comer um pão que veio do Céu’». 

Jesus 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. 

O pão de Deus é o que desce do Céu para dar a vida ao mundo». 

Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-nos sempre desse pão».  

Jesus respondeu-lhes: 

«Eu sou o pão da vida: quem vem a Mim nunca mais terá fome, 

quem acredita em Mim nunca mais terá sede».  

1ª Leitura | Ex 16, 2-4.12-15 

«Eu farei que chova para vós pão do céu.»  

Salmo Responsorial | Sl 77 (78) 

O Senhor deu-lhes o pão do céu.  

2ª Leitura | Ef 4, 17.20-24 

«Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus.» 

Evangelho | Jo 6, 24-35 

«Quem vem a Mim nunca mais terá fome,  quem acredita em Mim nunca mais terá sede.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum repete, no essencial, a mensagem das 

leituras do passado domingo. Assegura-nos que Deus está empenhado em oferecer ao seu 

Povo o alimento que dá a vida eterna e definitiva. 

A primeira leitura dá-nos conta da preocupação de Deus em oferecer ao seu Povo, com 
solicitude e amor, o alimento que dá vida. A acção de Deus não vai, apenas, no sentido de 
satisfazer a fome física do seu Povo; mas pretende também e, principalmente, ajudar o Povo a 
crescer, a amadurecer, a superar mentalidades estreitas e egoístas, a sair do seu fechamento e 
a tomar consciência de outros valores. A catequese apresentada pretende sempre avisar o 
Povo contra a tentação de procurar refúgio e segurança fora de Jahwéh… Aqui, Israel fala em 
regressar ao Egipto, onde eram escravos, mas tinham pão e carne em abundância: o Egipto 
representa a tentação que o Povo sentiu, em tantas situações da sua história, de voltar atrás, 
de abandonar os valores e a vida de Deus, de se instalar comodamente em esquemas à 
margem de Deus. 

A segunda leitura diz-nos que a adesão a Jesus implica o deixar de ser homem velho e o 
passar a ser homem novo. Aquele que aceita Jesus como o “pão” que dá vida e adere a Ele, 
passa a ser uma outra pessoa. O encontro com Cristo deve significar, para qualquer homem, 
uma mudança radical, um jeito completamente diferente de se situar face a Deus, face aos 
irmãos, face a si próprio e face ao mundo. O nosso texto é, fundamentalmente, um convite a 
deixar a vida antiga e os esquemas do passado, para abraçar definitivamente a vida nova que 
Cristo veio propor, uma nova maneira de pensar e de agir, consequência do seu compromisso 
com Cristo e com a proposta de vida que Cristo veio apresentar 

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o “pão” da vida que desceu do céu para dar vida 
ao mundo. Aos que O seguem, Jesus pede que aceitem esse “pão”, isto é, que escutem as 
palavras que Ele diz, que as acolham no seu coração, que aceitem os seus valores, que adiram 
à sua proposta. 

A cena inicial parece sugerir, à primeira vista, que a pregação de Jesus alcançou um êxito 
total: a multidão está entusiasmada, procura Jesus com afã e segue-O para todo o lado. 
Aparentemente, a missão de Jesus não podia correr melhor. Contudo, Jesus percebe 
facilmente que a multidão está equivocada e que O procura pelas razões erradas. Na verdade, 
a multiplicação dos pães e dos peixes pretendeu ser, por parte de Jesus, uma lição sobre amor, 
partilha e serviço; mas a multidão não foi sensível ao significado profundo do gesto, ficou-se 
pelas aparências e só percebeu que Jesus podia oferecer-lhe, de forma gratuita, pão em 
abundância. Trata-se de uma procura interesseira e egoísta, que é absolutamente contrária à 
mensagem que Jesus procurou passar-lhes, acolhendo a sua proposta no coração e deixando 
que ela se transforme em gestos concretos de amor, de partilha, de serviço, o homem 
encontrará a “qualidade” de vida que o leva à sua realização plena, à vida eterna… 
 

Aproveitar este tempo de férias para reflectir se a minha procura de 
Cristo, e a minha vida cristã, significa somente uma procura dos 
próprios interesses, querendo sempre a satisfação das minhas 
necessidades pessoais. Fazer o esforço de me preocupar mais com os 
problemas do próximo… 

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, 2  - - - - - - - - - 

Terça-feira, 3 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 4  

S. João Maria Vianney, 
presbítero – MO  

18:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:15 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 5  
18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia (Santa Maria Maior) Rancosinho 

Sexta-feira, 6 

Transfiguração do Senhor – 
FESTA 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 7  

S. Inácio de Loiola,  
presbítero – MO 

9:00 Meditação e Eucaristia (1º Sábado) Algodres 

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

18:00 
Eucaristia Furtado 
Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 8 
 

XIX DOMINGO 
Tempo Comum 

8:00 Eucaristia Cortiçô 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Infias  
10:30 Eucaristia Fuinhas 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia c/ Baptizado Muxagata  
14:00 Eucaristia Casal Vasco 

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

 
 

 

  

2 a 8 ago | 21  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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