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(Pároco: Padre António Augusto Teixeira de Sousa, scj.)
 DOMINGO XIX DO TEMPO COMUM

UM CONCEITO “COXO” DE COMUNIDADE 

do Senhor. 

A  nossa  comunidade  são  os  cristãos  da  terra  onde  se  estiver. E  celebrar
comunitariamente  a  fé,  é  celebrá-la  com  esses  irmãos,  mesmo  que,  para  nós,
desconhecidos, até então. 

Quem  pensa  que  mudar  de  terra  lhe  dá  direito  a  não  viver  a  fé
comunitariamente tem um conceito “coxo” de comunidade. Entendeu-a só até



certo ponto. O cristão é o homem de coração aberto ao mundo, acolhendo todos
os homens e mulheres como filhos e filhas de Deus. E, por isso, onde estiver,
estará feliz,  com os irmãos de sempre,  se na sua comunidade habitual,  ou com
novos irmãos, se numa comunidade onde vai pela primeira vez. Mas  sempre se
sentirá em casa, porque estará sempre na Casa do Pai, que também é a Casa
da Igreja, de que pelo batismo se tornou membro. 

No domingo passado em Lavra esteve na missa um casal, de língua castelhana, que
no sábado me tinha perguntado a que horas era a missa no domingo. À saída da
missa agradeci a presença, como se pode agradecer agora, com um “gracias” e um
sorriso com os olhos, como agora se sorri. Mas vi que percebeu e correspondeu. E
agradeci o quê? A presença não, que se era católico era sua obrigação. Agradeci o
testemunho de fidelidade que essa presença significava. 

E porque os padres também são humanos, também precisam de férias… As últimas
que  tive  foram 15  dias  de  visita  à  Diocese  de  Mananjary,  em Madagáscar,  em
novembro de 2019. Era para fazer férias em novembro de 2020, mas a mudança de
paróquias alterou os planos e não as pude fazer. Se me perguntam se não estou
cansado, estou. E farei as férias possíveis… Na segunda quinzena de agosto só
haverá missas ao sábado e ao domingo… Assim, poderei dispor um pouco mais
do meu tempo, visitar a família, arejar também espiritualmente a cabeça e o coração.
No entanto, ficarei disponível para os funerais (Deus queira que não haja). Para já é
o possível…. Lá mais para diante se verá, se poderá ser um pouco mais.

Boas férias  para  quem as possa ter.  Mas com Deus e com a  fé  vivida  em
comunidade, onde quer que seja! 

 Pe. António Augusto, SCJ

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I   1 Reis 19, 4-8
Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois sentou-se debaixo
de um junípero e, desejando a morte, exclamou: «Já basta, Senhor. Tirai-me a vida,
porque não sou melhor que meus pais». Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do
junípero. Nisto, um Anjo tocou-lhe e disse: «Levanta-te e come». Ele olhou e viu à sua
cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu e
tornou a deitar-se. O Anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: «Levanta-te e
come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer». Elias levantou-se, comeu e
bebeu.  Depois,  fortalecido  com aquele  alimento,  caminhou  durante  quarenta  dias  e
quarenta noites até ao monte de Deus, Horeb. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL - Salmo 33 (34)
Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom
LEITURA II    Ef 4, 30 – 5, 2
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:  Não contristeis  o Espírito  Santo de Deus,  que vos assinalou para o dia  da
redenção.  Seja  eliminado  do meio  de vós  tudo  o  que é  azedume,  irritação,  cólera,
insulto, maledicência e toda a espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns
para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em



Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na caridade, a
exemplo de Cristo, que nos amou e Se entregou por nós, oferecendo-Se como vítima
agradável a Deus. Palavra do Senhor. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Refrão: ALELUIA. Repete-se
Eu sou o pão vivo que desceu do Céu, diz o Senhor; 
Quem comer deste pão viverá eternamente. 

EVANGELHO –     Jo 6, 41-51
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». Palavra da salvação.

AGENDA SEMANAL (9 a 15 de agosto)
Segunda-feira, dia 9 de agosto Mt 25,1-13
S. Teresa Benedita da Cruz, virgem e mártir, Padroeira da Europa – FESTA
 Igreja e Cartório encerrados
Terça-feira, dia 10 de agosto Jo 12, 24-26 S. Lourenço, diácono e mártir – FESTA
9.00 – Missa, em LAVRA (SALA DAS COLUNAS)
16.00 às 18.00 – Cartório em PERAFITA
Quarta-feira, dia 11 de agosto Mt 18, 15-20 S. Clara, virgem
16.00 às 18.00 – Cartório em PERAFITA
19.00 – Missa (PERAFITA)
Quinta-feira, dia 12 de agosto Mt 18, 21 – 19, 1  S. Joana Francisca de Chantal,
religiosa
16.00 às 18.00 – Cartório em LAVRA
18.30 – Missa, em LAVRA (SALA DAS COLUNAS)
Sexta-feira, dia 13 de agosto Mt 19, 3-12  S. Ponciano, papa, e S. Hipólito, 
presbítero, mártires
9.00 – Missa (PERAFITA)
16.00 às 18.00 – Cartório em LAVRA

Sábado, dia 14 de agosto 
LAVRA

NÃO HÁ CARTÓRIO
18.00 – Rosário (igreja)
19.00 – Missa (sala das colunas)

S. Maximiliano Maria Kolbe,   presbítero e   
mártir

PERAFITA
NÃO HÁ CARTÓRIO
11.00 - Batismos
16.45 – Rosário (igreja)
17.30 – Missa (auditório)



DOMINGO XX DO TEMPO COMUM - ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA – 
SOLENIDADE  , dia 15 de agosto  

LAVRA
9.00 – Missa (sala das colunas)
11.30 – Missa (sala das colunas)
12.30 - Batismos

PERAFITA
9.30 – Rosário (igreja)
10.15– Missa (auditório)

AVISOS
1. MATRÍCULAS DE CATEQUESE – As crianças que completam seis anos de idade e

vão frequentar  o  1.º  ano  de  escolaridade,  deverão  fazer  a  sua  matrícula  para  a
catequese, no cartório.

2. ESCUTEIROS PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 
Os  nossos  escuteiros  do  Agrupamento  608  Perafita  estão  a  preparar  nova
Peregrinação a Fátima no próximo dia 19 de setembro. Agradecemos que todos os
interessados que se dirijam junto dos escuteiros presentes no final das missas nestes
próximos fins-de-semana de forma a se inscreverem

3. HORÁRIO  DO  CARTÓRIO  EM  AGOSTO–  Até  ao  dia  15  de  agosto  o  cartório
funcionará  no  seu  horário  normal  aos  dias  da  semana.  Ao  sábado,  apenas
mediante marcação.
Na segunda quinzena do mês (16 a 31 de agosto) não haverá atendimento. O
cartório estará encerrado. Todos os assuntos devem ser tratados antes ou depois
das datas em que se encontra encerrado.

4. HORÁRIO DAS MISSAS
Na segunda quinzena do mês de agosto mantemos o horário das missas ao fim de
semana: 

SÁBADO
17h30 – Missa em Perafita
19h00 – Missa em Lavra

DOMINGO
9h00 – Missa em Lavra

10h15 – Missa em Perafita
11h30 - Missa em Lavra

De segunda a sexta-feira NÃO haverá celebrações, a não as que já se encontram
agendadas, bem como eventuais funerais.

5. OBRAS NA IGREJA DE LAVRA – Desde a
última  semana  algumas  pessoas  fizeram  a
sua oferta para as obras:

Já recebido 
(até dia 31/07)

€ 1350.00

02/08 € 5.00

05/08 € 20.00

06/08 € 190.00

TOTAL € 1565.00

Os donativos podem ser feitos por 
entrega direta ou através dos 
seguintes meios:
- Transferência Bancária – IBAN - 
PT50 0033 0000 0012 9847 5960 5
- MBWAY – 932 773 300

OBRIGADO PELA
GENEROSIDADE


