














Do Evangelho de S. Mateus

Quando Jesus ouviu dizer que 
João Baptista tinha sido morto, 
retirou-Se num barco para um 
local deserto e afastado. Ao de-
sembarcar, Jesus viu uma grande 
multidão e, cheio de compaixão, 
curou os seus doentes. Ao cair da 
tarde, os discípulos aproximaram-
se de Jesus e disseram-Lhe: «Este 
local é deserto e a hora avançada. 
Manda embora toda esta gente, 
para que vá às aldeias comprar 
alimento». Mas Jesus respondeu-
lhes: «Não precisam de se ir 
embora; dai-lhes vós de comer». 
Disseram-Lhe eles: «Não temos 
aqui senão cinco pães e dois 
peixes». Disse Jesus: «Trazei-mos 
cá». Ordenou então à multidão 
que se sentasse na relva. Tomou 
os cinco pães e os dois peixes, 
ergueu os olhos ao Céu e recitou 
a bênção. Depois partiu os pães e 
deu-os aos discípulos, e os 
discípulos deram-nos à multidão. 
Todos comeram e ficaram 
saciados. E, dos pedaços que 
sobraram, encheram doze cestos.

Isaías 55, 1-3      Salmo144 (145) 
Romanos 8, 35-39    Mateus 14, 13-21
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“Dai-lhes vós de comer” 
(Mt 14, 16)

1. Neste domingo, o Evangelho apresenta- 
-nos o milagre da multiplicação dos pães e 
dos peixes. Neste acontecimento podemos 
ler três mensagens. A primeira é a compaixão. 
Diante da multidão que o segue e - por assim 
dizer - “não o deixa em paz”, Jesus não reage 
com irritação, não diz: “Estas pessoa incomo-
dam-me!”. Não. Mas reage com um senti-
mento de compaixão, porque sabe que não o 
procuram movidos pela curiosidade, mas pela 
necessidade. Mas prestemos atenção: compai-
xão - aquilo que Jesus sente - não é simples-
mente sentir piedade; é algo mais! Significa 
com-padecer-se, ou seja, identificar-se com o 
sofrimento alheio, a ponto de o carregar 
sobre si. Assim é Jesus: sofre juntamente com 
cada um de nós, padece por nós. E o sinal 
desta compaixão são as numerosas curas por 
Ele levadas a cabo. Jesus ensina-nos a antepor 
as necessidades dos pobres às nossas. 




2. A segunda mensagem é a partilha. É útil confrontar a 
reacção dos discípulos, diante de pessoas cansadas e 
famintas, com a de Jesus. São diferentes. Os discípulos 
pensam que é melhor despedir a multidão, para que 
possa ir comprar algo para comer. Jesus, ao contrário, 
diz: “Dai-lhes vós mesmos de comer!”. Dois motivos 
diversos, que reflectem duas lógicas opostas: os 
discípulos raciocinam segundo o mundo, pelo que cada 
qual deve pensar em si mesmo; raciocinam como se 
dissessem: “Arranjai-vos sozinhos!”. Mas Jesus raciocina 
em conformidade com a lógica de Deus, que é a da 
partilha. Quantas vezes nos voltamos para o outro lado, 
para não ver os irmãos necessitados! E este olhar para 
o outro lado é um modo educado, com luvas brancas, 
de dizer: “Arranjai-vos sozinhos!”. E isto é egoísmo. Se 
Ele tivesse despedido as multidões, muitas pessoas 
ficariam sem comer.
3. Aqueles poucos pães e peixes, compartilhados e 
abençoados por Deus, foram suficientes para todos. 
Mas atenção! Não se trata de uma magia, mas de um 
“sinal”: um sinal que nos convida a ter fé em Deus, Pai 
providente, que não nos faz faltar o “pão nosso de cada 
dia”, se nós soubermos compartilhá-lo como irmãos. E 
assim percebemos a terceira mensagem: o prodígio dos 
pães prenuncia a Eucaristia. Vê-se isto no gesto de Jesus, 
que “abençoou” antes de partir os pães e de os 
distribuir à multidão. É o mesmo que fará Jesus na 
última Ceia, quando instituirá o memorial perpétuo do 
seu Sacrifício redentor. Na Eucaristia, Jesus não oferece 
um pão, mas o pão de vida eterna, doa-se a Si mesmo, 
oferecendo-se ao Pai por amor a nós. Quem se 
aproxima da Eucaristia sem ter compaixão pelos 
necessitados e sem compartilhar, não imita Jesus.
Senhor Jesus, ensina-me o significado destas três 
palavras: Compaixão, Partilha e Eucaristia. Sei 
que elas fazem parte do caminho que Tu nos 
indicas no Evangelho, e que nos leva a enfrentar 
as necessidades do mundo com fraternidade. 
Liberta-me da lógica egoísta do ‘salve-se quem 
puder’, para poder partilhar com generosidade e 
alegria o pão de cada dia. Amén.
Evangelho Domingo XIX do Tempo Comum:  Mateus 14, 22-33

Papa Francisco:
“De onde nasce a 
multiplicação dos pães? 
A resposta está no convite 
de Jesus aos discípulos: 
«Dai vós mesmos...», 
"dar", partilhar. 
O que é que os discípulos 
partilham? O pouco que 
têm: cinco pães e dois 
peixes. Mas são 
precisamente aqueles pães 
e aqueles peixes que nas 
mãos do Senhor tiram a 
fome a toda a multidão. 
E são os próprios 
discípulos, perplexos diante 
da incapacidade dos seus 
meios, na pobreza do que 
podem colocar à 
disposição, a fazer 
acomodar as pessoas e 
a distribuir - confiando-se 
na palavra de Jesus - os 
pães e peixes que 
alimentam a multidão. 
E isto diz-nos que na igreja, 
mas também na sociedade, 
uma palavra chave de que 
não devemos ter medo é 
«solidariedade», saber 
colocar à disposição de 
Deus o que temos, as 
nossas humildes 
capacidades, porque só na 
partilha, no dom, a nossa 
vida será fecunda, dará 
fruto. Solidariedade: uma 
palavra malvista pelo 
espírito do mundo.

 Homilia Corpo de Deus, 30.05.2013

https://www.snpcultura.org/nao_devemos_ter_medo_da_solidariedade_diz_papa.html
https://www.snpcultura.org/nao_devemos_ter_medo_da_solidariedade_diz_papa.html








E esta, hein!?
Cliente: Estou…
Meo: Bom dia. Estou a falar com o Sr. Nuno?
Cliente: Está, sim…
Meo: Aqui é da Meo. Estamos a ligar para lhe apre-
sentar a promoção dos 1382 minutos…
Cliente: Desculpe interromper, mas com quem estou a 
falar?
Meo: Com Natália Bagulho da operadora Meo.
Cliente: Natália, desculpe, mas para minha segurança 
gostaria de conferir alguns dados antes de continu-
armos. Pode ser?
Meo: Sim, pode…
Cliente: A Natália trabalha em que área da Meo?
Meo: Na área do Telemarketing Pró-Activo.
Cliente: E tem número de funcionária da Meo?
Meo: Mas essa informação não é necessária…
Cliente: Então terei de desligar, pois não estou seguro 
da senhora ser mesmo uma funcionária da Meo.
Meo: Mas eu posso garantir que sou funcionária da 
Meo…
Cliente: Além disso, sempre que tento falar com a Meo 
sou obrigado a fornecer os meus dados a vários 
interlocutores.
Meo: Ok! A minha matrícula é 669699 TPA.
Cliente: Só um momento enquanto verifico.             >

Cúmulo do (des)interesse!

Santo triste é triste santo!
> Dois minutos depois…
Cliente: Um momento, por favor.
Cinco minutos depois…
Meo: Estou, sim?!            
Cliente: Só mais um momento, 
por favor.
Minutos depois…
Cliente: Obrigado, Natália, por 
ter aguardado. Qual é o assunto 
pelo qual está a ligar?
Meo: Estamos a ligar para lhe 
oferecer a promoção dos 1382 
minutos, pela qual o senhor paga 
1.300 minutos e ganha 82 
minutos de bónus. Estaria 
interessado, Sr. Nuno?
Cliente: Natália, vou ter de 
transferir a sua ligação para a 
minha mulher porque é ela 
quem decide sobre alteração de 
planos de telemóveis. Por favor, 
não desligue, pois a sua chamada 
é muito importante para mim…
Pousa o telemóvel em frente ao 
leitor de CD a tocar em repeat 
mode e vai beber um cafézinho.

Soluções Boletim nº 38 (de 26.07.2020)

Provérbios: 
1) …manda; 2) …tal filho; 3) …do que 
dois a voar; 4) …a mais não é obrigado;  
também há quem diga: …a pedir vem; 
5) …trancas à porta; 6) …dir-te-ei quem 
és; 7) …não se olha o dente; 8) …todos 
ralham e ninguém tem razão; 9) …o 
exemplo é de ouro; 10) …enche a 
galinha o papo.

Frases célebres: 
1) Luís XV, rei de França; 
2) Descartes, filósofo francês; 
3) Virgílio, poeto latino; 
4) Carlos V, imperador da Alemanha e da 
Espanha; 
5) Caím, filho de Adão, irmão de Abel; 
6) Arquimedes, sábio grego; 
7) Luís de Camões, poeta português.






Pandemia é «um momento 
de provação e escolha»
O Papa Francisco disse esta semana que 
“esta dramática situação tornou evidente 
toda a vulnerabilidade, inconsistência e 
necessidade de redenção que nós, homens, 
temos e colocou em questão muitas 
certezas nas quais confiamos, na nossa vida 
diária, para os nossos planos e projetos. A 
pandemia levanta questões fundamentais 
sobre a felicidade na nossas vidas e o 
tesouro da nossa fé cristã”. E acrescentou: 
“É um momento de provação e escolha, 
para que possamos dirigir as nossas vidas a 
Deus, que é o nosso apoio e a nossa meta, 
de uma maneira renovada. Esta crise 
mostrou que, precisamente em situações 
de emergência, dependemos da solidarie-
dade dos outros, convidando-nos a colocar 
as nossas vidas ao serviço dos outros”.

Críticas à nova «Instrução» do 
Vaticano sobre as paróquias
O Padre Tiago Freitas, de Braga, autor de 
uma tese de doutoramento sobre novos 
modelos de paróquias, disse que o novo 
documento do Vaticano, a Instrução “A 
conversão pastoral da comunidade paro-
quial a serviço da missão evangelizadora da 
Igreja” é uma oportunidade perdida, 
falhando pela falta de atenção aos desafios 
da evangelização. Tiago Freitas entende que 
esta é uma “resposta clara” da Santa Sé ao 
que acontece neste momento na Alemanha, 
onde a Igreja Católica vive uma caminhada 
sinodal e que está a “assustar a Cúria 
Romana”, com mulheres em cargos direc-
tivos nas dioceses alemãs. “Não há razão 
objectiva para que os leigos não possam 
cooperar ou participar num real governo 
das paróquias”, aponta.

Peregrinação espiritual a Taizé
Não fosse a pandemia e vários jovens do 
Fundão estariam hoje em Taizé a terminar 
uma semana de oração e reflexão. Como 
não foi possível ir até França, um grupo de 
41 jovens do Fundão decidiu fazer uma 
peregrinação espiritual. Durante toda a 
semana estes jovens fizeram as suas 
meditações a partir da reflexão diária 
proposta pelos irmãos de Taizé; e, cada um 
em sua casa, fez também o seu momento 
de oração e silêncio. Grande testemunho!

Agosto com menos celebrações 
Durante o mês de Agosto, na paróquia do 
Fundão fica suspensa a celebração da Santa 
Missa às quartas-feiras. Assim, haverá Missa 
às segundas-feiras às 08h30; e às quintas-
feiras e sextas-feiras às 19h15. 

Missas aos Sábados e Domingos
Durante o mês de Agosto, na Igreja Matriz 
do Fundão, continuarão a ser celebradas as 
seguintes Missas: Sábados: 18h30 e 21h30; 
Domingos: 08h30; 11h00 e 17h00. 

Horários: 14, 15 e 16 de Agosto
A Solenidade da Assunção de N.ª Senhora, 
celebrada a 15 de Agosto, este ano calha 
num dia de Sábado. Por essa razão há 
necessidade de rever os horários das 
Missas que serão os seguintes: 
- Sexta, 14 de Agosto: 19h15 (Vespertina);
- Sábado, dia 15: 08h30; 11h00 e 18h30;
- Domingo, dia 16: 08h30, 11h00, 17h00.

Inscrições Catequese 2020/21
Já está disponível a plataforma online, no site 
da paróquia do Fundão, para se efectuar a 
inscrição nos vários anos e modalidades da 
Catequese Paroquial: Infância e Adolescên-
cia, Escola de Pais e Catequese de Adultos. 
Vá a www.paroquiadofundao.com.

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00

http://www.paroquiadofundao.com
https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-papa-diz-que-pandemia-e-um-momento-de-provacao-e-escolha/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-especialista-portugues-diz-que-nova-instrucao-do-vaticano-sobre-paroquias-e-oportunidade-perdida/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-papa-diz-que-pandemia-e-um-momento-de-provacao-e-escolha/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-especialista-portugues-diz-que-nova-instrucao-do-vaticano-sobre-paroquias-e-oportunidade-perdida/
http://www.paroquiadofundao.com

