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Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos    
Idosos - 25 de julho de 2021  «Eu estou contigo todos os dias» 

(continuação)    
   Como afirmei já mais de uma vez, da crise que o mundo atravessa, não 
sairemos iguais: sairemos melhores ou piores. E oxalá não seja mais um 
grave episódio da história, cuja lição não fomos capazes de aprender 
[somos de cabeça dura!]. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que 
morreram por falta de respiradores (...). Oxalá não seja inútil tanto 
sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descubramos, 
enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a humanidade renas-
ça. Ninguém se salva sozinho. Devedores uns dos outros. Todos irmãos. 
   Nesta perspetiva, quero dizer que há necessidade de ti para se construir, na fraternidade 
e na amizade social, o mundo de amanhã: aquele em que viveremos , nós com os nossos 
filhos e netos, quando se aplacar a tempestade. Todos devemos ser parte ativa na reabili-
tação e apoio das sociedades feridas. Entre os vários pilares que deverão sustentar esta 
nova construção, há três que tu, melhor que outros , podes ajudar a colocar. Três pilares: 
os sonhos, a memória e a oração. A proximidade do Senhor dará, mesmo aos mais frágeis 
de nós, a força para empreender um novo caminho pelas estradas do sonho, da memória e 
da oração. 
   Uma vez o profeta Joel pronunciou esta promessa: «Os vossos anciãos terão sonhos e os 
jovens terão visões» (3, 1). O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os ido-
sos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los por diante? Mas, 
para isso, é necessário continuar a sonhar: nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solida-
riedade reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões e, juntos, construir-
mos o futuro. É preciso que testemunhes, também tu, a possibilidade de se sair renovado 
duma experiência dolorosa. E tenho a certeza de que não será a única, pois, na tua vida, 
terás tido tantas e sempre conseguiste triunfar delas. E, dessa experiência que tens, 
aprende como sair da provação atual. 
   Nisto se vê como os sonhos estão entrelaçados com a memória. Penso como pode ser de 
grande valor a memória dolorosa da guerra, e quanto podem as novas gerações aprender 
dela a respeito do valor da paz. E, a transmitir isto, és tu que viveste a tribulação das guer-
ras. Recordar é uma missão verdadeira e própria de cada idoso: conservar na memória e 
levar a memória aos outros. Segundo Edith Bruck que sobreviveu à tragédia do Holocaus-
to, «mesmo que seja para iluminar uma só consciência, vale a pena a fadiga de manter 
viva a recordação do que foi… e continua. Para mim, a memória é viver». Penso também 
nos meus avós e naqueles de vós que tiveram de emigrar e sabem quanto custa deixar a 
própria casa, como fazem muitos ainda hoje à procura dum futuro. Talvez tenhamos 
algum deles ao nosso lado a cuidar de nós. Esta memória pode ajudar a construir um 
mundo mais humano, mais acolhedor. Mas, sem a memória, não se pode construir; sem 
alicerces, tu nunca construirás uma casa. Nunca. E os alicerces da vida estão na memória. 
                                                                                               (Terceira parte, continua na próxima folha) 

JULHO 2021           INFORMAÇÕES 

Domingo - 18 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo XVI  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
do T. Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª Feira - 19 17.30h    Missa na Igreja Paroquial com o Pe Fernando Belo 

5ª Feira - 22 21.00h    Concerto com o Coro da Banda de Alcobaça na Igreja Paroquial 
Sábado - 24 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo dos Candeeiros 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 25 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo XVII  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
do T. Comum 12.30h    Baptismo    

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19h 

* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XVII do T. Comum - 25 Julho 
  

         * 2 Rs 4,42-44           * Sl 144         * Ef 4,1-6        * Jo 6, 1-15 

 

   A primeira leitura e o Evangelho apresentam duas multiplicações dos 
pães. Quem se fixar no aspecto prodigioso destes episódios arrisca-se a não 
compreender como «sinais» e a perder assim a mensagem que é esta: o pão 
dum só torna-se pão para todos. O mundo novo surge quando os homens 
renunciam a ter entre eles relações baseadas no egoísmo, na competição, na 
vontade de dominar e de prevalecer sobre os outros, mas, ao contrário, 
instauram relações de partilha dos próprios bens. Este é também o tema da 
segunda leitura que convida os membros das comunidades cristãs a viver 
unidos e solidários, a suportar-se mutuamente com amor, porque formam um único corpo.                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         F. Armellini                
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CONCERTO COM O CORO DA BANDA DE ALCOBAÇA 
 
No dia 22 de Julho haverá um concerto com  o Coro da Banda de 
Alcobaça, às 21.00h na Igreja Paroquial. Este evento está integra-
do no Festival de Musica de Alcobaça - Cistermúsica. As entradas 
são gratuitas mas é necessário levantar um bilhete à entrada da 
igreja  no próprio dia. O concerto decorrerá dentro das normas de 
segurança ( uso de máscara obrigatório e distanciamento nos lugares).  
A entrada é feita a partir das 20h15 e até 15 minutos antes do início do espetáculo.     
Não é permitida a entrada após o início do espetáculo.  


