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DÉCIMO NONO

1Reis 19, 9a.11-13a
Salmo 84 (85)

Romanos 9, 1-5
Mateus 14, 22-33

PERGUNTA 
DA SEMANA

No meio das 
dificuldades, 

onde procuras a 
segurança?

Como reconhecer os sinais de Deus? 
Como conciliar a confiança com as 
situações de provação? O Décimo 
Nono Domingo (Ano A) indica-nos 
que é preciso estar atento para 
reconhecer que, mais do que em 
manifestações espetaculares, do tipo 
rajada de vento, terremoto, fogo, Deus 
prefere ser percebido numa «ligeira 
brisa». Estar atento para reconhecer 
que, no meio das tempestades, Jesus 
Cristo está presente e tem sempre 
a mão estendida: «Tende confiança. 
[...] Não temais». Deus dá a paz e a 
salvação «a quantos de coração a 
Ele se convertem». Nos momentos 
em que «sinto uma grande tristeza e 
uma dor contínua no meu coração», 
quando parece que faltam todas 
as seguranças, há sempre uma 
possibilidade para a esperança.

A violência do vento exprime toda 
a espécie de tempestades que 
podem agitar a vida, tudo aquilo que 
pode abalar a nossa confiança. As 
sensações prazerosas permitem-nos 
perceber a vida com um enorme 
potencial de plenitude. Porque é 
que não podemos fazer o mesmo 
com as dores que acompanham as 
situações desagradáveis? Fugir do 
sofrimento não resolve a vida. Quando 
nos decidimos atravessá-lo com 
confiança, conseguimos mergulhar 
cada vez mais profundamente 
no oceano da nossa existência e 
perceber a mão estendida do Senhor. 
Precisamos de atravessar as dores 
com a mão bem presa à mão do 
Senhor. Sairemos da tempestade 
ainda mais fortes.

“Tende confiança”“Tende confiança”
‘Atravessar o sofrimento’: 
nova série em laboratoriodafe.pt

Atravessar 
o sofrimento
Nesta ‘série’, vamos refletir sobre as 
nossas experiências de sofrimento 
e descobrir o amparo e a força que 
nos são oferecidas por Jesus Cristo. 
Quando te apetece ficar revoltado 
contra Deus, lembra-te de que 
também lhe podes pedir ajuda. Este 
‘episódio’ ensina-nos que a presença 
salvadora de Jesus Cristo não nos 
livra das tormentas. O que acontece 
é que se torna presente, no meio das 
aflições, e nos dá a mão para sermos 
vencedores.
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Terça, 11 / agosTo >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 12 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

 QuinTa, 13 / agosTo >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

sexta, 14 / agosto > 20h /CaP. sra da graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

- Eucaristia Vespertina da Assunção -
Irmãos vivos e falecidos de Ns Senhora 

da Graça

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA 
sÁBado, 15 / agosto > 9h30 / P.da graça

(no adro e parque de estacionamento)
Ac. de Graças a Ns Sra da Graça m.c. 

Maria da Conceição Gomes; Maria 
Gomes da Cunha m.c. filha Cândida; 
Virginia da Cunha e marido m.c. 
filhos; Domingos José Santos Alves 
m.c. netas; Isabel Reis Gomes m.c. 
irmã Celeste; António Dias Correia 
e esposa m.c. filhos; Manuel Peixoto 
Dias m.c. irmão Narciso; Joaquina 
Ferreira da Mota e marido m.c. 
família; Manuel Ferreira da Silva m.c. 
esposa e filhos

sÁBado, 15 / agosTo > 19h / MosTeiro
 (dentro do mosteiro, no claustro do cemitério)

DOMINGO XX DO TEMPO COMUM 
doMINgo, 16 / agosto > 9h30 / P.da graça

(no adro e parque de estacionamento)
Irmãos vivos e falecidos da Associação de 

Nossa Srª da Cabeça; Francisco Abreu 
e esposa e filho m.c. filho Manuel; 
Luzia Correia Dias e marido m.c. filha 
Glória; Manuel Dias Correia, esposa 
e filho António m.c. filha Maria da 
Conceição; Miguel da Costa Vilaça; 
Ventura Luís Abreu e esposa m.c. 
filha Sameiro; Mãe e sogros de Maria 
de Fátima Roberto Correia; Manuel 
Rodrigues Ferreira m.c. família; Luís 
Dias da Mota m.c. esposa e filhos; 
Olívia Gomes e marido e genro m.c. 
filha Rosa; Domingos Rodrigues 
Ribeiro m.c. esposa; Maria Augusta 
Silva Beato e marido m.c. filhos; 
Joaquina Gomes da Costa e Francisco 
Fernandes da Costa m.c. família; Maria 
da Conceição Silva Graça m.c. marido; 

UM NOVO PROGRAMA PASTORAL  
- uMa Igreja saMarItaNa -

Uma vez mais estamos a encerrar um 
ano pastoral para abrir outro. A vida 
não acaba! Deve avançar e partir 
sempre para novos horizontes, com 
objectivos muito bem definidos e as-
sumidos por todos.

Convencidos de que a prioridade da 
Igreja reside em viver próxima de 
Deus, propusemos um plano pastoral 
centrado nas três virtudes teologais. 
Não eram apenas alíneas diferentes 
a mostrar a necessidade de crescen-
do na fé. Era Deus que nos impelia 
a novos dinamismos como expressão 
da Sua realidade íntima. Percorremos 
os caminhos da fé e da esperança. 
Queremos, agora, mergulhar nas in-
terpelações, internas e externas, da 
caridade. Irá acompanhar-nos, talvez, 
durante três anos. Será uma verdadei-
ra companheira a sussurrar iniciativas 
e criatividades que ainda não descor-
tinamos completamente. 

Delineamos um Plano Pastoral e, nes-
te, um Programa Pastoral. Não se 
trata de um documento encerrado 
em si mesmo, mas de uma fonte ins-
piradora que suscitará vida nova em 
cada comunidade, que o interpretará 
e condicionará de harmonia com o 
seu contexto peculiar. Não pode ha-
ver programas iguais. O Espírito é 
o mesmo. A vida tem manifestações 
sempre abertas à novidade e criativi-
dade. Fundamental é que cada comu-
nidade, envolvendo todas as instân-
cias de decisão, em verdadeira atitude 
sinodal, acolha esta orientação e per-
mita que ela gere muitas e diversifica-
das iniciativas pastorais.

Este itinerário pastoral vai conduzir-
-nos num duplo sentido. O primei-
ro a orientar o segundo e a motivá-
-lo permanentemente. A caridade é 
Deus-amor, a descobrir e compreen-
der, que nos conduz ao encontro do 
Pai e gera uma fraternidade universal. 
Não somos estranhos, indiferentes, 
concorrentes, inimigos. Somos ir-
mãos e a sociedade é o campo onde 
se mostra a verdade da fé. 

continua...
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

António Fernandes Reis Costa m.c. 
esposa;Maria Isabel Reis Gomes m.c. 
marido e filhos; Francisco da Silva m.c. 
irmã Conceição e sobrinhos

doMingo, 16 / agosTo > 19h / MosTeiro
 (dentro do mosteiro, no claustro do cemitério)

CaLeNdÁrIo LItÚrgICo
10 | S. Lourenço, diácono e mártir
11 | S. Clara, virgem
12 | S. Joana Francisca de Chantal, religiosa
13 | S. Ponciano, papa, e S. Hipólito, 

presbítero, mártires
14 | S. Maximiliano Maria Kolbe, 

presbítero e mártir
15 | ASSUNÇÃO DA VIRGEM STA MARIA

MARCAÇÃO DE INTENÇÕES [graça e TiBães]
As celebrações vão chegando ao seu rit-

mo habitual, de forma gradual, e con-
forme as circunstâncias nos vão per-
mitindo. Nesse sentido, neste mês de 
agosto retomamos as intenções parti-
culares/familiares, pedidas através da 
folha própria distribuída e entregue no 
início do ano. 

Para já, as que estavam pedidas para o 
fim-de-semana (sábado e domingo, na 
capela ou na igreja), são agregadas para a 
única celebração que temos realizado ao 
domingo ao ar livre. Quem desejar que 
a intenção não seja marcada/anunciada, 
antes da eucaristia, deve comunicar an-
tecipadamente com o pároco ou algum 
membro do Conselho Económico. 
Quem desejar marcar novas intenções, 
poderá fazê-lo como habitualmente.

As intenções que foram pedidas para os 
dias de semana, entendemos que, neste 
momento, é mais prudente continuar 
com o mesmo método de “ligar e mar-
car”, pois dessa forma é mais fácil de 
controlar o número de pessoas que irão 
participar, dado que as celebrações são 
no interior dos espaços litúrgicos.

Agradecemos ainda que o valor da oferta 
da intenção (10€) já venha certo, por 
forma a evitar trocas de dinheiro.

MATRIMÓNIOS Para o aNo de 2021 - MarCação
Os noivos que pretendam casar no 

Mosteiro de Tibães ou na Igreja Pa-
roquial de Padim da Graça no próxi-
mo ano de 2021, procurem contactar 
o pároco, se ainda não o fizeram, para 
obterem mais informações e reserva-
rem a data.


