
A liturgia do décimo nono Domingo do 
Tempo Comum dá-nos conta, uma vez 
mais, da preocupação de Deus em ofere-
cer 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. 
No “pão cozido sobre pedras quentes” e na “bilha 
de água” com que Deus retempera as forças do 
profeta Elias, 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. 
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. 
A segunda leitura mostra-nos as consequências da 
adesão a Jesus, o “pão” da vida… Quando alguém 
acolhe Jesus como o “pão” que desceu do céu, tor-
na-se um Homem Novo, que renuncia à vida velha 
do egoísmo e do pecado e que passa a viver no 
caridade, a exemplo de Cristo.  
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EUCARISTIAS E INTENÇÕES PARA A PRÓXIMA SEMANA 

18 e 19 de Agosto  
Ofertório para a Pastoral da Mobilidade Humana  

(Migrações, Apostolado do Mar, Obra Nacional da Pastoral do Ciganos e Refugiados)  

125.ª Peregrinação Arciprestal à Penha 
09 de SETEMBRO de 2017 — PROGRAMA  

08h00 — Concentração (Santos Passos) e Saída da Peregrinação da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 
09h00 — Eucaristia no Santuário (Confissões) 
11h00 — Eucaristia Campal presidida pelo Senhor Arcebispo Primaz, Dom Jorge Ortiga 

Dias 01 e 02 —15h30 — Novena no Santuário (Rosário e Eucaristia) 
Dia 02 — 17h30 — Descida da imagem da Senhora da Penha, em cortejo automóvel, para São Sebastião 
De 03 a 07 — 19h00 — Novena na Igreja de São Sebastião (Rosário e Eucaristia) 
Dia 07—21h30 — Concerto Mariano pelo CORO de CÂMARA de BARCELOS, na Igreja de São Sebastião. 
Dia 08—21h30 — Procissão de Velas  de São Sebastião para Nossa Senhora da Oliveira. 

XXII Passeio Convívio Paroquial — 55.º Aniversário 
Agrupamento 199 do Corpo Nacional de Escutas — 16 de Setembro de 2017 

PREÇOS:  Autocarro  — Crianças dos 6 aos 10 anos, pagam 5€. A partir dos 11 anos, pagam 10€.  
Nota importante: As crianças com menos de 6 anos, mesmo que não paguem, têm de se inscrever para 
ter lugar no autocarro. Carro — A partir de 10 anos, pagam 5€. Data limite das inscrições: 09 de Setembro. 

 

XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B 

JESUS: o PÃO descido do CÉU para a vida do MUNDO! 

TERÇA 
14 

Capela  
19h30 

Vespertina da Solenidade da ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 
† Em Acção de Graças    m.c. Maria de Fátima António      † Luís da Cunha Ferreira e Pais 
† Maria dos Anjos Freitas, Francisco e filhos, Horácio, Rosa, Maria e José' 
† Armando Abreu Fernandes, José da Cunha Oliveira e Maria Rosa Alves 
† Maria Alice de Freitas e marido, João Mendes de Freitas 

QUARTA 
15 

Santuário 
11h00 

† Maria da Conceição Cunha Freitas 
 

 Santuário 
16h00 

† Em honra de Nossa Senhora 

QUINTA 
16 

Capela 
19h30 

† Em honra de São Roque' 
† Beneméritos, vivos e falecidos, da Capela de São Roque 
† Lino da Silva Oliveira' 
† Maria Soares Lopes' 

SEXTA 
17 

Capela 
19h30 

† Francisco Novais de Castro, Pais e Sogros 
† Maria Emília , Luís Miguel Martins de Oliveira e filho Domingos de Oliveira' 
† Manuel Gonçalves, Emília Fernandes, José e Maria de Belém 

SÁBADO 
18 

Santuário 
16h00 

†  

Vespertinas  
XX DOMINGO  

COMUM 

Igreja 
19h00 

† António Freitas e Palmira Gonçalves, José Martins e Maria de Lima,  
   Rosa Freitas e Abel Gonçalves               † Maria da Glória Machado da Cunha'             
† Alberto Augusto Vieira Almeida, Tomás Pacheco, Maria da Conceição  
   Vieira Almeida, Amândio de Castro Almeida, Manuel Dias e Maria Engrácia 
† Padre Adelino Fernandes Silva e Maria da Conceição Fernandes Maciel 
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Filhos 
† José Silva Ribeiro, Belmiro Francisco e Rosa Novais               † Aurora Ferreira 
† Maria Emília Dias e Manuel dos Santos Meireles                     † Francisco Dias' 
† Manuel António Araújo Oliveira e filho Manuel    † Manuel Castro e Ana Mendes 
† Maria Ribeiro e Francisco Barbosa Leite    † José Barbosa e Maria Margarida' 

DOMINGO 
19 

Igreja 
10h00 

† Aniv.— Francisco, João, Olívia, Ana, Porfírio e António Maria Fraga e  
                  José Fraga Fernandes 

XX DOMINGO 
COMUM 

Santuário 
11h00 

† Francisco Mendes' 

 Santuário 
16h00 

†  
• “Quem acredita em Mim, tem a vida eterna” – diz-
nos Jesus. “Acreditar” não é, neste contexto, aceitar 
que Ele existiu, conhecer a sua doutrina, ou elaborar 
altas considerações teológicas a propósito da sua 
mensagem… “Acreditar” é aderir, de facto, a essa vida 
que Jesus nos propôs, viver como Ele na escuta cons-
tante dos projectos do Pai, segui-l’O no caminho do 
amor, do dom da vida, da entrega aos irmãos; é fazer 
da própria vida – como Ele fez da sua – uma luta coe-
rente contra o egoísmo, a exploração, a injustiça, o 
pecado, tudo o que desfeia a vida dos homens e traz 
sofrimento ao mundo. Eu posso dizer, com verdade e 
objectividade, que “acredito” em Jesus?   
• “Porque é que os judeus rejeitam a proposta de 
Jesus e não estão dispostos a aceitá-l’O como “o pão 
que desceu do céu”? Porque vivem instalados nas suas 
grandes certezas teológicas, prisioneiros dos seus 
preconceitos, acomodados num sistema religioso 
imutável e estéril e perderam a faculdade de escutar 
Deus e de se deixar desafiar pela novidade de Deus. 
Eles construíram um Deus fixo, calcificado, previsível, 
rígido, conservador, e recusam-se a aceitar que Deus 

encontre sempre novas formas de vir ao encontro dos 
homens e de lhes oferecer vida em abundância. Esta 
“doença” de que padecem os líderes e “fazedores” de 
opinião do mundo judaico não é assim tão rara… To-
dos nós temos alguma tendência para a acomodação, 
a instalação, o aburguesamento; e quando nos dei-
xamos dominar por esse esquema, tornamo-nos pri-
sioneiros dos ritos, dos preconceitos, das ideias políti-
ca ou religiosamente correctas, de catecismos muito 
bem elaborados mas parados no tempo, das elabora-
ções teológicas muito coerentes e muito bem arruma-
das mas que deixam pouco espaço para o mistério de 
Deus e para os desafios sempre novos que Deus nos 
faz. É preciso aprendermos a questionar as nossas 
certezas, as nossas ideias pré-fabricadas, os esquemas 
mentais em que nos instalamos comodamente; é 
preciso termos sempre o coração aberto e disponível 
para esse Deus sempre novo e sempre dinâmico, que 
vem ao nosso encontro de mil formas para nos apre-
sentar os seus desafios e para nos oferecer a vida em 
abundância.  

http://www.dehonianos.org/portal/liturgia 

Para melhor compreender o Evangelho... 


