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A Direção-Geral da Saúde (DGS) actualizou a Orientação com medidas 

de prevenção e controlo da Covid-19, em Locais de Culto e Religiosos, 

reduzindo o distanciamento exigido para 1,5 metros. 

Em comunicado enviado hoje à Agência ECCLESIA, a Conferência 

Episcopal Portuguesa (CEP) informa que, para as celebrações católicas, 

se mantêm as “normas que estão em vigor”, actualizando a questão do 

distanciamento. 

“No essencial, não altera o que continuamos a observar nos nossos 

lugares de culto”, precisa o secretário da CEP, padre Manuel Barbosa. 

Segundo este responsável, em Setembro, o Conselho Permanente do organismo 

episcopal “fará o ponto da situação de acordo com a evolução da pandemia e tendo em conta 

possíveis novas orientações das autoridades competentes”. 

A CEP determinou em Março o regresso das celebrações públicas da Missa, mantendo a 

suspensão de procissões e outras manifestações populares. 

Na Orientação actualizada, a DGS destaca que, “perante a pandemia da Covid-19, é 

importante incentivar e salvaguardar o papel específico das diferentes Instituições de Culto e 

Religiosas, tanto no apoio às comunidades, como no combate à disseminação do vírus”. 

O documento actualiza a necessidade de distanciamento social, determinado que as 

instituições religiosas devem “providenciar uma sinalização para os lugares que podem ser 

ocupados, de forma a garantir o distanciamento de, pelo menos, 1,5 metros entre pessoas”. 

Este distanciamento, anteriormente fixado nos 2 metros, não se aplica a coabitantes. 

O regresso das celebrações públicas na Igreja Católica, que tinham sido suspensas em 

Janeiro deste ano pela segunda vez, têm decorrido de acordo com as orientações da 

Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio de 2020 e “em consonância com as normas 

das autoridades de saúde”. 

In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus, por Ele ter dito: 

«Eu sou o pão que desceu do Céu». 

E diziam: «Não é ele Jesus, o filho de José? 

Não conhecemos o seu pai e a sua mãe?  

Como é que Ele diz agora: ‘Eu desci do Céu’?» 

Jesus respondeu-lhes: 

«Não murmureis entre vós.  

Ninguém pode vir a Mim, se o Pai, que Me enviou, não o trouxer;  

e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia.  

Está escrito no livro dos Profetas: 

‘Serão todos instruídos por Deus’.  

Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a Mim. 

Não porque alguém tenha visto o Pai; 

só Aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. 

Em verdade, em verdade vos digo: 

Quem acredita tem a vida eterna. 

Eu sou o pão da vida. 

No deserto, os vossos pais  

comeram o maná e morreram. 

Mas este pão é o que desce do Céu 

para que não morra quem dele comer. 

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. 

Quem comer deste pão viverá eternamente. 

E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne, 

que Eu darei pela vida do mundo».  

1ª Leitura | 1 Reis 19, 4-8 

«Fortalecido com aquele alimento, caminhou até ao monte de Deus.» 

Salmo Responsorial | Sl 33 (34) 

Saboreai e vede como o Senhor é bom. 

2ª Leitura | Ef 4, 30 – 5, 2 

«Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo.» 

Evangelho | Jo 6, 41-51 

«Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão viverá eternamente .» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 19º Domingo do Tempo Comum dá-nos conta, uma vez mais, da 

preocupação de Deus em oferecer aos homens o “pão” da vida plena e definitiva. Por 

outro lado, convida os homens a prescindirem do orgulho e da auto-suficiência e a 

acolherem, com reconhecimento e gratidão, os dons de Deus. 

A primeira leitura mostra como Deus Se preocupa em oferecer aos seus filhos o alimento 
que dá vida. Deus retempera as forças do profeta Elias e manifesta-se o Deus da bondade e do 
amor, cheio de solicitude para com os seus filhos, que anima os seus profetas e lhes dá a força 
para testemunhar, mesmo nos momentos de dificuldade e de desânimo. A cena apresenta-nos 
um Elias abatido, deprimido e solitário face à incompreensão e à perseguição de que é alvo. O 
profeta sente que falhou, que a sua missão está condenada ao fracasso e que a sua luta o 
conduziu a um beco sem saída; sente medo e está prestes a desistir de tudo… No entanto, 
Deus não está longe e não abandona o seu profeta. 

A segunda leitura mostra-nos as consequências da adesão a Jesus, o “pão” da vida… 
Quando alguém acolhe Jesus torna-se um Homem Novo, que renuncia à vida velha do egoísmo 
e do pecado e que passa a viver na caridade, a exemplo de Cristo. Pelo Baptismo, cada cristão 
tornou-se morada do Espírito; e ao acolher o Espírito, recebeu um sinal ou selo que prova a 
sua pertença a Deus. Tem, portanto, de viver em consequência e de expressar, nas suas acções 
concretas, a vida nova do Espírito. Como exemplo concreto, os crentes têm diante dos olhos 
Cristo, o Filho bem-amado de Deus que, cumprindo os projectos do Pai, ofereceu a sua vida 
por amor aos homens. 

O Evangelho apresenta Jesus como o “pão” vivo que desceu do céu para dar a vida ao 
mundo. Para que esse “pão” sacie definitivamente a fome de vida que reside no coração de 
cada homem ou mulher, é preciso “acreditar”, isto é, aderir a Jesus, acolher as suas propostas, 
aceitar o seu projecto, segui-l’O no “sim” a Deus e no amor aos irmãos. Os interlocutores de 
Jesus não aceitam a sua pretensão de Se apresentar como “o pão que desceu do céu”. Eles 
conhecem a sua origem humana. Em consequência, eles não podem aceitar que Jesus Se 
arrogue a pretensão de trazer aos homens a vida de Deus. Em lugar de discutir a questão da 
sua origem divina, Jesus prefere denunciar aquilo que está por detrás da atitude negativa dos 
judeus face à proposta que lhes é feita: eles não têm o coração aberto aos dons de Deus e 
recusam-se a aceitar os desafios de Deus… 

O que é decisivo, neste processo, é o “acreditar”. Essa vida que Jesus está disposto a 
oferecer não é uma vida parcial, limitada e finita; mas é uma vida verdadeira e eterna. “Vida 
plena” não indica aqui, apenas, um “tempo” sem fim; mas indica, sobretudo, uma vida com 
uma qualidade única, com uma qualidade ilimitada, uma vida total, a vida do homem 
plenamente realizado… 
 

Saborear Deus, saborear a bondade da Criação… O verão presta-se 
muito particularmente, em qualquer lugar onde estivermos, a fazer-nos 
saborear a bondade do Senhor através da beleza da sua Criação. 
Paisagens, elementos naturais, animais, astros, etc… E, no cume, as 
pessoas que encontramos, todas criadas à imagem do Criador! Adoremos 
o Criador pelas coisas belas… 

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, 9 

S. Teresa Benedita da Cruz, virgem e mártir, 
Padroeira da Europa – FESTA 

9:30 Exposição do Santíssimo e confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 10  

S. Lourenço, diácono e mártir 
– FESTA  

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 
Eucaristia (Santa Maria Maior) Furtado 

Eucaristia Maceira 
(N. Sra. dos Milagres) 

20:15 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 11  

 S. Clara, virgem – MO - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 12  
18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia  Rancosinho 

Sexta-feira, 13 

18:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 14  

S. Maximiliano Maria Kolbe, 
presbítero e mártir – MO 

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

18:00 
Eucaristia Ramirão 

Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 15 
 

ASSUNÇÃO  
DA VIRGEM 

SANTA MARIA   
SOLENIDADE 

8:00 Eucaristia Infias 

9:00 Eucaristia (N. Sra. da Encarnação) Casal Vasco 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:00 Eucaristia (N. Sra. das Boas Novas) Vila Chã 

10:30 Eucaristia Muxagata 

11:00 Eucaristia (Santa Maria Maior) Algodres 

11:45 Eucaristia (N. Sra. da Graça) Fuinhas 

12:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:00 Eucaristia c/ Baptizado Maceira 

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

 

 

 

 

9 a 15 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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