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ANO A
DOMINGO 

DÉCIMO OITAVO

Isaías 55, 1-3
Salmo 144 (145)

Romanos 8, 35.37-39
Mateus 14, 13-21

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que te 
sentes quando 

estás a orar?

A boa notícia deste domingo é a 
confirmação do amor divino que, 
desde sempre, alimenta o seu povo: 
«Abris as vossas mãos e todos saciais 
generosamente». Deus garante 
cumular com os seus dons, quando 
nos dispomos a ir ao seu encontro 
sedentos de misericórdia e de paz: 
«Todos vós que tendes sede, vinde 
à nascente das águas. [...] Comereis 
o que é bom; saboreareis manjares 
suculentos». É eterna esta promessa 
e nada «poderá separar-nos do amor 
de Deus, que se manifestou em Cristo 
Jesus, Nosso Senhor». Então, como as 
multidões da Galileia, caminhemos 
confiantes ao seu encontro. Abramos-
lhe os nossos corações. Jesus Cristo, 
cheio de confiança, mostra que quer 
alimentar a todos, sem exceção: 
«todos comeram e ficaram saciados».

 
Quanto mais progredimos na vida 
de oração, tanto menos se coloca a 
questão sobre ‘o que fazer’ ou ‘o que 
dizer’, na hora em que nos dispomos 
a rezar. Vai aumentando de tal modo 
em nós o amor, que ficamos saciados 
apenas a saborear a presença. 
Tomemos como referência o que 
acontece entre pessoas que nutrem 
uma pela outra um intenso amor: 
nada as pode separar; as palavras 
são desnecessárias. O amor resolve 
todas as questões! Feliz de quem 
pode dizer que a sua única ocupação 
é amar, como exclama a esposa, no 
Cântico Espiritual de São João da Cruz. 
Assim também na oração, extasiados 
pela presença de Deus, a nossa única 
ocupação é contemplar e saborear 
tão intenso amor.

“Ficaram saciados”“Ficaram saciados”
‘Aprender a orar’: último episódio
em laboratoriodafe.pt

Contemplar
Nesta ‘série’, quisemos proporcionar 
uma autêntica renovação espiritual. 
‘Aprender a orar’ é desejar e buscar 
cada dia o alimento espiritual, a nossa 
relação de amizade com Deus. Não se 
trata de fazer muitas coisas. O mais 
importante consiste em saborear a 
presença de Deus, alimentar-se da 
sua palavra, tornar-se permeável à 
sua ação, invocar o auxílio do Espírito 
Santo. Se o fizeres, mais do que mudar 
muitas coisas, algo começa a mudar 
dentro de ti. Começas a perceber o 
que é ficar saciado. E isso é o sinal de 
uma vida feliz.
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Terça, 4 / agosTo >  19h / MosTeiro 
7º dia por José Alberto Fernandes da 

Cunha e Silva (faleceu no dia 28/07/2020)

Quarta, 5 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 6 / agosTo >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

sexta, 7 / agosto >  19h / CaP. sra da graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

DOMINGO XIX DO TEMPO COMUM 
doMINgo, 9 / agosto > 9h30 / P.da graça

(no adro e parque de estacionamento)

doMingo, 9 / agosTo > 10h30 / MosTeiro

Em honra de São Sebastião (o Cerco)
 Joaquim Mendes da Rocha m.c. 

esposa; José Luís Costa Ferreira, pais 
e sogros m.c. esposa e filhas; Joaquim 
da Silva Peixoto e esposa m.c. filha 
Teresa; Manuel da Silva Gonçalves, 
esposa e filhas Teresa e Inês m.c. 
família; Manuel da Mota Nogueira e 
esposa m.c. filha Teresa; José Ferreira 
Dantas e pais m.c. esposa e filhos; José 
Costa Pinheiro m.c. esposa e família; 
Maria Olívia Ferreira Magalhães 
e Boaventura Gonçalves m.c. filha 
Graça; José Lopes de Freitas m.c. 
filhos; Teresa Gomes Menezes m.c. 
marido; Manuel Ribeiro Gomes e 
Esposa m.c. filhos; Luísa Magalhães 
Ferreira, marido e filhos m.c. filha 
Rosa; Maria de Lurdes Vieira Dias 
m.c. marido e filhos; Manuel Barros 
e Clarinda Dias de Araújo m.c. filhos; 

CaLendÁrio LiTÚrgiCo
4 | S. João Maria Vianney, presbítero
5 | Dedicação da Basílica de Sta Maria Maior
6 | Transfiguração do Senhor
7 | SS. Sisto II e Companheiros; S. Caetano
8 | S. Domingos, presbítero

Em muitos países, há uma lógica obri-
gação de manter um distanciamento 
de segurança entre as pessoas e as 
medidas sanitárias mudaram dras-
ticamente o nosso modo de nos re-
lacionarmos com os outros.  Isso faz 
com que seja complicado empreender 
algo em qualquer dimensão da nossa 
vida – do namoro até os negócios.

O que colocar na balança? Afinal, per-
demos mesmo um ano da nossa vida? 

Será que 2020 será um ano totalmente 
sem valor ou com um balanço negativo?

Não tem que ser assim. A eficácia des-
te ano dependerá do sentido que da-
mos à nossa vida. Para quem só pensa 
no seu tempo, apenas com olhares em 
benefícios próprios, estar em uma si-
tuação difícil – para não dizer impos-
sível – para se fazer o que mais lhe 
agrada, este será um ano negativo.

O mesmo acontecerá para quem tra-
çou metas materiais para este ano. 
Também poderá ser um ano decep-
cionante para quem busca a glória 
profissional em alguns segmentos do 
mercado.

Mas como fazer para não perder o ano?
A primeira dica é: confira à sua vida 

um sentido trascendental. Pergunte-
-se por quê e por quem você faz as 
coisas. Viver para a família e para 
fazer o bem aos outros é um grande 
passo. Mas a pandemia nos colocou 
a pensar profundamente em qual 
sentido damos à nossa vida. Esse é o 
momento de avaliarmos o lugar que 
conferimos a Deus na nossa cami-
nhada.

Quem crê em Deus enxergará 2020 
como um presente, apesar de todas as 
dificuldades. A fé muda tudo, prin-
cipalmente o enfoque que damos ao 
nosso trabalho, ao nosso amor, à nos-
sa saúde. (...)

Portanto, se dermos o valor da eterni-
dade a cada minuto da nossa vida, um 
ano nunca será perdido.  Talvez 2020 
seja mais custoso que os outos. Mas 
também tem sido um tempo propício 
para fazer grandes coisas. É por isso 
que em nossa perspectiva sobre o ano 
do coronavírus poderá mudar quando 
lembrarmos de algo essencial: a vida 
é um tempo para amar.» 

in https://pt.aleteia.org/

Para já, as que estavam pedidas para o 
fim-de-semana (sábado e domingo, na 
capela ou na igreja), são agregadas para 
a única celebração que temos realizado 
ao domingo ao ar livre. Quem desejar 
que a intenção não seja marcada/anun-
ciada, antes da eucaristia, deve comu-
nicar antecipadamente com o pároco 
ou algum membro do Conselho Eco-
nómico. Quem desejar marcar novas 
intenções, poderá fazê-lo como habi-
tualmente.

As intenções que foram pedidas para os 
dias de semana, entendemos que, neste 
momento, é mais prudente continuar 
com o mesmo método de “ligar e mar-
car”, pois dessa forma é mais fácil de 
controlar o número de pessoas que irão 
participar, dado que as celebrações são 
no interior dos espaços litúrgicos.

Agradecemos ainda que o valor da ofer-
ta da intenção (10€) já venha certo, por 
forma a evitar trocas de dinheiro.

2020: UM ANO PERDIDO?
«Se dermos o valor da eternidade a cada 

minuto da nossa vida, um ano nunca 
será considerado perdido.

Talvez já tenha pensado ou ouvido fa-
lar que este ano de 2020 será um “ano 
perdido”. Isso porque muitos podem 
estar a viver uma destas situações 
provocadas pela pandemia da Co-
vid-19:
• sem trabalho ou com muitas mu-

danças na vida profissional;
• sem viagens, sem poder ver amigos 

e familiares, sem poder sair de casa;
• com mudanças também na forma-

ção educacional, principalmente 
das crianças;

• teve que enfrentar a doença, perdeu 
um ente querido ou conviveu com 
alguém que contraiu o coronavírus.

A sensação é que este ano ficou entre 
parêntesis, que a nossa vida ficou pa-
ralisada. O impacto pessoal e econó-
mico causado pela pandemia é gene-
ralizado.

É difícil colocar em prática novos pro-
jetos, tanto no plano pessoal quanto 
familiar, social ou profissional. Há 
muitas dificuldades de seguir a vida 
como planejamos, entre elas o risco 
do contágio e a inexistência de uma 
vacina contra o coronavírus.

MARCAÇÃO DE INTENÇÕES [graça e tIbães]
As celebrações vão chegando ao seu 

ritmo habitual, de forma gradual, e 
conforme as circunstâncias nos vão 
permitindo. Nesse sentido, neste mês 
de agosto retomamos as intenções 
particulares/familiares, pedidas atra-
vés da folha própria distribuída e en-
tregue no início do ano. 


