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O Pão da Vida 
 
Em Si mesmo, Jesus torna realidade esta figura 
antiga: «O pão de Deus é o que desce do Céu 
e dá a vida ao mundo. (...) Eu sou o pão da vi-
da» (Jo 6, 33.35). Aqui, «a Lei tornou-se Pes-
soa. Encontrando Jesus, alimentamo-nos por as-
sim dizer do próprio Deus vivo, comemos verda-
deiramente o pão do céu». No discurso de Ca-
farnaum, aprofunda-se o Prólogo de João: se 
neste o Logos de Deus Se faz carne, naquele a 
carne faz-Se «pão» dado para a vida do mun-
do (cf. Jo 6, 51), aludindo assim ao dom que 
Jesus fará de Si mesmo no mistério da cruz, con-
firmado pela afirmação acerca do seu sangue 
dado a «beber» (cf. Jo 6, 53). Assim, no misté-
rio da Eucaristia, mostra-se qual é o verdadeiro 
maná, o verdadeiro pão do céu: é o Logos de 
Deus que Se fez carne, que Se entregou a Si 
mesmo por nós no Mistério Pascal.  Verbum Domini 

Adoração do Santíssimo em Todos os Fusos Horários 
A Igreja Católica celebra o Ano da Fé e, no 
próximo domingo, solenidade do Corpo e San-
gue de Cristo, vai organizar um tempo de Ado-
ração Eucarística, em simultâneo, em todos os 
fusos horários do planeta.  Esta oração, que tem 
como lema: “Um só Senhor, uma só fé”, será 
presidido pelo Papa Francisco, na Basílica de 
São Pedro às 17h (16h em Portugal). 
Haverá, então, a celebração de Adoração do 
Santíssimo também na nossa igreja paroquial, 
às 16h00. Somos todos convidados a participar, 
adorando Jesus Sacramentado em comunhão 
com o Santo Padre e com toda a Igreja. 
 

Peregrinação a pé a Fátima 
Inserido na celebração deste Ano da Fé, de 28 
de Agosto a 1 de Setembro (Quarta – feira a 
Domingo) vai realizar-se uma peregrinação a 
pé a Fátima, acompanhada pelo padre Daniel 
Henriques.  Para que tudo decorra da melhor 
forma, as inscrições serão em número limitado. 
Quem desejar participar, ou obter mais esclare-
cimentos, poderá contactar o nosso atendimento 
paroquial, em Algés. Pedimos a quem conta 
participar que não atrase a sua inscrição, mas 
que o faça logo que possível. 

Sagrado Coração de Jesus 
Solenidade – 7 de Junho 

 
Em 1765, Clemente XIII aprovou a Solenidade 
ao Sagrado Coração de Jesus, em 1856, Pio IX 
inseriu-a no Calendário da Igreja Universal e, 
em 1900, Leão XIII, consagrou o Mundo ao Co-
ração de Jesus. 

Incendiai o meu Coração 
 

Eu Vos saúdo, 
Ó Sagrado Coração de Jesus, 
fonte viva e vivificante da vida eterna, 
tesouro infinito do Amor Divino. 
Sois o lugar do meu repouso, 
o refúgio da minha segurança. 
Ó meu amável Salvador, 
incendiai o meu coração 
com o amor ardentíssimo 
que queima o Vosso; 
derramai no meu coração 
as grandes graças 
de que o Vosso é a fonte; 
que a Vossa Vontade seja a minha 
e que a minha esteja 
eternamente conforme com a Vossa, 
porque desejo que no futuro 
a Vossa Santa Vontade seja norma 
de todos os meus desejos 
e de todas as minhas acções.  
    Santa Gertrudes de Helfta   

Eis o Coração… 
Eis o Coração que tanto amou os homens; 
que em nada se poupou até se esgotar e con-
sumir para lhes testemunhar o seu amor. 
E em reconhecimento não recebo da maior 
parte deles senão ingratidões, pelos despre-
zos, irreverências, sacrilégios e friezas que têm 
para comigo neste Sacramento de amor.       
     Revelação de Cristo a Santa. Margarida Maria 
 

Coração de Maria 
Jesus não só vive e habita continuamente no 
Coração de Maria, como é também Ele pró-
prio o Coração do seu Coração. Por isso, apro-
ximar-se do Coração de Maria, é encontrar 
Jesus; honrar o Coração de Maria, é invocar 
Jesus. Este Coração admirável é o exemplo e 
modelo dos nossos corações; e a perfeição 
cristã consiste em ser imagens vivas do santo 
Coração de Maria. E como o Pai eterno deu a 
Maria o poder de conceber seu Filho no seu 
Coração e no seu seio virginal, assim lhe deu 
também poder de O formar e de O fazer 
nascer nos corações dos filhos de Adão. Logo 
ela colabora na obra da nossa salvação usan-
do com amor espantoso este poder especial. E 
como ela trouxe e trará eternamente o seu 
Filho Jesus no seu Coração, ela trouxe e trará 
sempre com Ele todos os membros deste divino 
Chefe, como seus filhos muito amados e fruto 
de seu Coração materno, de que faz oblação 
contínua e sacrifício perpétuo à divina Majes-
tade.           São João Eudes 


