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Pão De Vida 
As histórias da semana 

passada sobre o pão 

tomam um rumo muito 

diferente nesta semana. No 

Evangelho de hoje, Jesus 

usa o tema do pão como 

uma metáfora. Aqui o pão 

simboliza os ensinamentos 

de Jesus que nos nutrirão, 

que irão satisfazer nossas 

necessidades mais 

profundas. Jesus emprega 

um método de 

interpretação preferido 

pelos rabinos de sua época. 

Ele se refere a uma 

passagem da tradição 

religiosa (a passagem que 

passa a ser a primeira 

leitura de hoje), e então, 

passo a passo, explica seu 

significado para as pessoas 

de sua época. A sua 

“homilia” é realmente uma 

resposta ao desafio de 

quem exigia um sinal que 

desse testemunho da 

autoridade com que falava. 
 

Aqueles que desafiaram 

Jesus o fizeram depois de serem fartos do pão que ele providenciou milagrosamente. Jesus sabia que eles não 

estavam procurando por sinais da presença de Deus em seu meio. Eles simplesmente queriam mais comida. 
 

Jesus destacou que o povo da época de Moisés foi chamado a confiar que, dia após dia, Deus lhes forneceria 

comida - por mais impossível que isso possa parecer. Da mesma forma, os ouvintes de Jesus foram chamados a 

confiar em suas afirmações sobre seu relacionamento único com Deus, a quem chamou de Pai - por mais 

impossível que isso possa parecer. Esta realmente não é uma história apenas sobre pão - o tipo comestível ou o 

tipo eucarístico. É uma história sobre acreditar em Jesus e aceitar seu ensino sobre o pão do céu que promete a 

vida eterna. 
 

—Sr. Dianne Bergant, CSA 

1 de Agosto, 2021 

 

DOMINGO XVIII DO 

TEMPO COMUM (B) 



MISSA 
 

DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 69, 2.6 

Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-me e salvai-me.  Sois o meu libertador e o meu refúgio: 

não tardeis, Senhor. 
 

 

ORAÇÃO COLECTA 

Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que Vos imploram e dignai-Vos renovar e conservar 

os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de Vos ter por seu criador e sua providência.  Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 

LEITURA I Ex 16, 2-4.12-15 
 

Leitura do Livro do Êxodo 

Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e 

Aarão. Disseram-lhes os filhos de Israel: «Antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do 

Egipto, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. 

Trouxestes-nos a este deserto, para deixar morrer à fome toda esta multidão». Então o Senhor disse a 

Moisés: «Vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária 

para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações 

dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ‘Ao cair da noite comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. 

Então reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus’». Nessa tarde apareceram codornizes, que 

cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. 

Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, 

fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: «Man-

hu?», quer dizer: «Que é isto?», pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: «É o pão que o 

Senhor vos dá em alimento». 

Palavra do Senhor. 
 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 77 (78) 
 

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do céu. 
 

Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram 

os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. 
 

Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu; 

para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. 
 

O homem comeu o pão dos fortes!  Mandou-lhes comida com abundância 

e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. 
 

 

LEITURA II Ef 4, 17.20-24 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 

Irmãos: Eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor: Não torneis a proceder como os pagãos, que 

vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo, se é que 

d’Ele ouvistes pregar e sobre Ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário 



abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. 

Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à 

imagem de Deus na justiça e santidade verdadeiras. 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

ALELUIA Mt 4, 4b 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 
 
 

EVANGELHO Jo 6, 24-35 
 

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». 

Palavra da salvação. 
 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Santificai, Senhor, estes dons que Vos oferecemos como sacrifício espiritual, e fazei de nós mesmos uma 

oblação eterna para vossa glória.  Por Nosso Senhor. 
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Senhor, que nos renovais com o pão do Céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos 

todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna.  Por Nosso Senhor. 
 

 

Martirológio 

Memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, insigne pelo zelo das almas, pelos 

seus escritos, pela sua palavra e pelo seu exemplo. Para promover a vida cristã do povo, dedicou-se à 

pregação e escreveu livros, especialmente sobre a moral, disciplina em que é considerado mestre 

eminente e, superando muitos obstáculos, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor para a 

evangelização das populações rurais. Eleito bispo de Sant’ Ágata dei Góti, empenhou-se intensamente 

neste ministério, que depois de quinze anos teve de deixar por causa de graves enfermidades, e passou o 

resto da sua vida em Nócera dei Pagáni, na Campânia, suportando grandes sofrimentos e dificuldades. 



 

 

 

 

 

 
 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 8 de Agosto, 2021 
 
 

 

 
 

 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 
 

1/8/21 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* António Pacheco e Família* 

8/8/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

15/8/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

22/8/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 

29/08/21 Lúcia Piedade e Família*    
 

Ministros da Comunhão: Jose Benevides Ana Maria Medeiros 

Leitores: Lúcia Botelho Michael Chibante 

Coletores: José Marques José Vieira 

 
Caros Companheiros Católicos, 

Apresentações virtuais de três dias, co-organizado pelo Vaticano, em preparação para a Cúpula das Nações Unidas 

sobre Sistemas de Distribuição de Alimentos ocorreu na semana passada. Estiveram presentes agricultores, 

pesquisadores, empresários, políticos e representantes da sociedade civil de todo o mundo. 

“Setenta por cento dos lucros do comércio agrícola global estão concentrados nas mãos de apenas algumas empresas. 

Essas desigualdades impedem a transição para sistemas alimentares sustentáveis”, disse a irmã Alessandra Smerilli, 

que lidera a delegação do Vaticano. Como ela enfatiza, o objetivo do encontro foi desenvolver melhores práticas em 

relação à produção e distribuição de alimentos para enfrentar tanto o problema da fome global quanto o desperdício 

de alimentos nos países ricos. 

A irmã Smerilli disse: “Temos algumas informações importantes a oferecer neste debate. Em primeiro lugar, o direito 

à alimentação é fundamental para a dignidade humana. Toda pessoa tem direito fundamental à vida e a uma provisão 

digna de suas necessidades vitais. Não podemos permitir que tantos membros de nossa família humana comum vão 

para a cama com fome. Hoje temos a oportunidade de emergir melhor do que antes da crise COVID-19, reformando 

radicalmente nosso sistema alimentar atual para se tornar ambientalmente sustentável e, ao mesmo tempo, atender às 

necessidades da população mundial de forma justa e justa. Também é importante preservar os recursos para as 

gerações presentes e futuras. Existem três fatores principais que causam a fome no mundo de hoje: conflitos, COVID-

19 e mudanças climáticas. Seu efeito devastador combinado em todas as fases da cadeia de abastecimento alimentar 

é alarmante. Claro, os piores efeitos da fome serão para aqueles que já estão indefesos ou foram deslocados pela 

guerra, conflito, agitação social e desemprego. O aumento do número de pessoas que passam fome revela um sistema 

que não está funcionando. Não podemos fechar os olhos a esta injustiça. Portanto, o Papa Francisco nos lembra que 

a fome não é apenas uma tragédia, mas também uma desgraça; a fome é um crime porque a alimentação é um direito 

inalienável. " 

Ela ressalta que as previsões pós-pandemia não são otimistas. Estima-se que o Coronavirus dobrará o número de 

pessoas com fome no mundo. Portanto, é tão importante atuar com base em uma ecologia integral que possa ajudar a 

desenvolver sistemas mais justos e inclusivos de distribuição dos alimentos disponíveis no mundo. 

Tenha um lindo domingo e uma semana abençoada! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 1 de Agosto, 2021 

• Miguel Franco 

• Kevin Ledo 

• José, Amelia, Rogério e Humberto da família Almeida e Bolarinho 

HORÁRIO DE VERÃO DA LOJA DE 

STA. TERESA: 

Por favor, observe que a loja de Santa Teresa 

FECHARÁ durante os meses de verão a 

partir de Quarta-Feira, 28 de Julho, 2021 e 

REABERTARÁ na Terça, 7 de Setembro, 

2021. 
O Padre Julio estará viajando de 3 de Agosto a 3 de Setembro. Em 

nome de nossa comunidade, desejo-lhe boas férias na companhia de 

sua família e amigos. Que Deus o mantenha bem e seguro.  Boa 

viagem, até a volta. 


