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Torne em Missão  

S.JOÃO, CAPÍTULO 6, VERSÍCULOS 1—69 

Entre os domingos 29 de Julho e 26 de Agosto faremos a leitura do 
capítulo 6 do Evangelho de S. João. No passado domingo o leitor Jaime 
Dias exortou aqueles que, nos próximos domingos estivessem de fé-
rias, mas não só, a lerem e meditarem sobre as textos deste capítulo 
do Evangelho de S. João. 

«Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome e quem crê em 
mim jamais terá sede. Jo 6, 35 

Disse-lhes Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes mes-
mo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a 
vida em vós. 54Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue 
tem a vida eterna e Eu hei-de ressuscitá-lo no último dia, 55porque a minha 
carne é uma verdadeira comida e o meu sangue, uma verdadeira bebida. Jo 
6, 53-55 

Então, Jesus disse aos Doze: «Também vós quereis ir embora?» 6Respondeu-
lhe Simão Pedro: «A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida 
eterna! Por isso nós cremos e sabemos que Tu é que és o Santo de Deus.» 
Jo 6, 67-69. 

Abramos os nossos corações e ouçamos o próprio Jesus, que se nos 
revela : “Eu sou o Pão da Vida”. Jesus apresentasse-nos como o ali-
mento essencial para a nossa vida espiritual. Mas diz-nos mais: “Esta é 
pois a vontade de meu Pai: que todo aquele que vê o Filho e nele crê 
tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia” 

Assim, para nós cristãos comer o pão do céu significa receber o seu 
amor e o seu exemplo de serviço, de partilha e de vida. Acolhamos 
pois este pão para que venhamos a ressuscitar para a vida eterna. Es-
sa é a vontade do Pai, como nos diz o próprio Jesus. A salvação é para 
todos os que creem em Jesus e o seguem. O caminho da salvação é a 
acolher a vida nova que Ele nos quer oferecer.  



“Oração pelas Férias” 
 

Dá-nos, Senhor, 
depois de todas as fadigas 
um verdadeiro tempo de paz 
 
Dá-nos,  
depois de tantas palavras 
o dom do silêncio  
que purifica e recria. 
 
Dá-nos  
depois das insatisfações que travam 
a alegria como um barco nítido 
 
Dá-nos, 
a possibilidade de viver sem pressa, 
deslumbrados com a surpresa 
que os dias trazem pela mão. 
 
Dá-nos 
a capacidade de viver de olhos abertos, 
de viver intensamente. 
 
Dá-nos 
de novo a graça do canto, 
do assobio que imita 
a felicidade aérea 
dos pássaros 
das imagens reencontradas, 
do riso partilhado. 
 
Dá-nos  
a força de impedir que a dura necessidade 
esmague em  nós o desejo 
e a espuma branca dos sonhos 
se dissipe. 
 
Faz-nos 
peregrinos que nos visível 
escutam a melodia secreta 
do invisível. 
 

José Tolentino Mendonça 



 

NESTAS FÉRIAS, VAMOS COM DEUS! 
Vamos de férias, mas levemos Deus connosco! Muitos de nós afasta-
mos Deus das nossas vidas durante as férias esquecendo-nos que a 
“fome” espiritual é muito superior a qualquer necessidade física.  

Deus criou-nos livres e por isso nada nos impede de “deixarmos” Deus 
em casa, mas ao fazê-lo corremos o risco de nos afastarmos do amor. 
O amor não pode ter condições, nem férias, tem que nascer de uma 
necessidade que nos conduza à plenitude do amor de Deus, que só po-
demos alcançar através de Jesus Cristo: “ninguém vai ao Pai senão por 
mim” .  
A jeito de reflexão passo-vos um texto do padre Jacques Hamel, assas-
sinado por extremistas islâmicos há dois anos: 

“ As férias são o momento para nos afastarmos das nossas ocupações 
habituais. Mas não são um simples parêntesis: além de tempo de des-
contração, servem também de encontro, de partilha, de convivialidade. 
Enquanto alguns reservarão dias para um retiro ou uma peregrinação, 
outros relerão o Evangelho; haverá também aqueles que contemplarão 
o grande livro da criação, admirando as paisagens tão diferentes e tão 
magníficas que elevam e falam de Deus.  
Possamos nós, nestes momentos, ouvir o convite de Deus a tomar a 
nosso cuidado este mundo, a fazer dele, onde vivemos, um mundo 
mais caloroso, mais humano, mais fraterno. Um tempo de encontro 
com os próximos, os amigos: um momento para reservar tempo, para 
viver algo em conjunto. Um momento para estarmos atentos aos ou-
tros, sejam eles quem forem. Um tempo de partilha: partilha da nossa 
amizade, da nossa alegria. Partilha do nosso apoio às crianças, mos-
trando que elas contam para nós. 
Que o nosso coração esteja atento às coisas belas, a cada um e aque-
les e aquelas que se arriscam a sentir-se um pouco mais sós nesta 
época.” 
 

OREMOS: 

A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna! Jo 6, 68 

 Senhor, abençoa e guia as crianças e jovens que participam nos  
Campos de Férias, para que se atrevam, verdadeiramente, a ser 
+.  

 Pedimos-te Senhor que nos acompanhes a todos ao longo deste 
mês, onde quer que estejamos, guia-nos e protege-nos para que 
sejamos verdadeiramente teus filhos e tuas testemunhas.  



Dia 1 - Tiago Soares 
Dia 3 - Daniella Clare Smith Reis  
Dia 11- Marina de Pina Cabral Vi-
deira 
Dia 11 - Cláudio Manuel S. Valente 
Dia 14 - João Miguel Dias Morais  
Dia 14 - Maria Idalina Tavares Pina 
Cabral 
Dia 15 - Maria Inês Pina Cabral de 
Sá Couto  

Dia 20 - Maria Clara Pina Cabral 
Silva Ferreira Cunha 
Dia 21 - La Salete da Conceição 
Pinto Leal  
Dia 22 - Rita Cristina Mocho de Fi-
gueiredo Coelho  
Dia 26 – Fábio Miguel Sacramento 
Barros 
Dia 28 - André Filipe Santos Vas-
concelos 

AGOSTO  - CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES 

ANIVERSARIANTES  EM  AGOSTO 

 
Paróquia de S. João Evangelista (Torne) 

www.igrejadotorne.org 
torne@igreja-lusitana.org 

 

Pároco: Sr. Bispo D.Jorge de Pina Cabral Tels.:223754018(ILCAE) 
918521990 (Tlm) 
 

Junta Paroquial, Presidente: Leitor Engº Jaime Dias 915601983 
(Telemóvel) 
 

Visitas Domiciliárias 
Por favor contactar o Pároco ou algum membro da Junta 

Todos são bem-vindos! 
 

Igreja Lusitana—comunhão anglicana http://www.igreja-lusitana.org 
 
 

Quaisquer informações para o boletim deverão ser enviadas até ao final da 
última quarta-feira do mês para: matso@iol.pt ou 912301265.  

 

 
Domingos ás 11h00   

Culto Eucarístico  
 

5 de Agosto 
 Entrega de Cabazes aos nossos irmãos mais carenci-

ados no âmbito de Projeto Esperança 
 
 


