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JULHO
2020

ANO A
DOMINGO 

DÉCIMO QUARTO

Zacarias 9, 9-10
Salmo 144 (145)

Romanos 8, 9.11-13
Mateus 11, 25-302

PERGUNTA 
DA SEMANA

Na oração, 
buscas soluções 

imediatas ou tens 
paciência para 

esperar?

O Décimo Quarto Domingo é um 
hino à alegria e ao louvor: «Exulta de 
alegria... solta brados de júbilo... Eis o 
teu Rei, justo e salvador, que vem ao 
teu encontro». Esta capacidade em 
reconhecer a presença salvadora 
está ao alcance dos humildes, os 
«pequeninos», em contraponto com 
os «sábios e inteligentes». É a maneira 
de ser e de agir de Deus. Em Jesus 
Cristo, revela-se «manso e humilde de 
coração», disposto a aliviar todas as 
cargas, em especial dos que andam 
«cansados e oprimidos». Deus «é bom 
para com todos [...], ampara os que 
vacilam e levanta todos os oprimidos». 
O cristão abandona o domínio das 
«obras da carne», consciente de que 
«o Espírito de Deus habita em vós». 
Abre o teu coração para acolher tão 
bela proposta de vida!

O ritmo impôs-se tão frenético que o 
cansaço está entranhado na nossa 
vida. Até quando nos foi imposto 
um período mais calmo, ficamos 
cansados da quietude. Estamos tão 
habituados a pensar no que está para 
vir, no que temos de fazer a seguir, 
que já não sabemos saborear o 
instante de cada momento. Tomemos 
o conselho do poeta: deixa de olhar 
para fora, entra no teu coração, 
escava dentro de ti em busca de uma 
resposta profunda. Lembra-te de que 
Deus se revela aos ‘pequeninos’, os 
humildes que buscam dentro de si a 
sua presença, a partir dos momentos 
simples do quotidiano. Não queiras 
respostas imediatas e repentinas 
soluções. Começa sempre por 
bendizer a presença divina.

“O Espírito de Deus 
habita em vós”

‘Aprender a orar’, nova série 
em laboratoriodafe.pt

Saborear
a quietude
Pensa nas vezes em que costumas 
rezar. Analisa a forma e o conteúdo 
das tuas orações. A primeira atitude, 
talvez até já o faças, consiste em 
acolher a presença, sentir-se habitado 
pelo Espírito Santo. Há quem use a 
respiração para tomar consciência 
desta presença espiritual. Deixa que 
o Espírito de Deus te conduza a uma 
quietude interior que te faça sentir 
amado, que te permita acolher Deus, 
com alegria. É Deus quem te oferece 
o descanso e a mansidão.



— PLANO PASTORAL 2017>2020 — SEMENTES DE ESPERANÇA — 2019+20 — LEVANTAR-SE E SEMEAR ESPERANÇA —

BRUFE
8 — QUARTA, 19H15 - EUCARISTIA
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Conf. Sra. Remédios
 Maria Amélia Alves Moreira e família
 José Maria Azevedo da Silva, mc. esposa
 José Machado Alves, mc. família

10 — SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA
 Pais e irmãs de Olívia Moreira 
 Teresa de Jesus Baptista Ribeiro, mc. filha Conceição
 Maria Amélia V. Costa e José Maria L. Silva, mc. filhas
 Mário Campos Moreira, mc. esposa

11—SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA
 Idalina da Silva Carneiro, mc. filha Isabel
 Pais de Clemente Campelo, mc. filho
 Armindo Rodrigues Machado, mc. família
 Augusto da Silva Barbosa, mc. irmãos
 Augusto Rodrigues da Costa, mc. esposa e filhos
 Aires Mesquita, mc. esposa e filhos
 Familiares de Maria Adelaide Silva Mesquita
 Pais e sogros de Georgina Ortiga, mc. Georgina Ortiga
 Olinda Rosa Pereira Costa e sobrinhos, mc. filha
 Manuel Fernandes, mc. filho Alberto
 António Duarte Ferreira, mc. esposa
 Maria Conceição S. B. Rodrigues, mc. marido e filhos
 Maria de Lurdes Carvalho, marido e pais, mc. filhas

ORDENAÇÕES PRESBITERAIS: no domingo, dia 19, às 
15h30, na Cripta da Basílica do Sameiro, serão ordenados 
sacerdotes quatro diáconos: Manuel Torre, José Neto, 
João Castro e Pedro Sousa. Não podendo participar na 
celebração, pela limitação de pessoas na cripta, podemos, 
no entanto, rezar alegremente com eles esta missão que 
abraçam e que a Igreja lhes confia.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: informa 
todos os irmãos e comunidade que, devido à situação 
pandémica atual não foi possível realizar a Festa do 
Santíssimo Sacramento 2020. Por este motivo, a Confraria 
manter-se-á com a mesma equipa para o próximo ano 
2020/2021.

COBRANÇA DOS ANUAIS: a Confraria retomará a cobrança 
logo que seja possível e seguro para todos. Pede-se a 
compreensão de todos para o caso de algum familiar 
falecido durante o período de emergência, ainda constar 
da lista da família. Isto tem a ver com o facto das fichas 
já estarem impressas.

PÊSAMES: às famílias que passaram pela perda de um ente 
querido, apresentamos as mais sinceras condolências.

6 A 12 DE JULHO

Conselho Pastoral

Apesar da pandemia, não deixaremos de fazer 
o nosso Conselho Pastoral. No entanto, não 

haverá reunião presencial, como habitualmente 
acontecia. Cada movimento deve reunir-se e 
avaliar o ano pastoral, mas também se espera 

que com criatividade se pense  no próximo ano 
pastoral 2020/2021

DESTAQUE

OBRIGADO: toda Confraria do Santíssimo Sacramento 
agradece a todos os seus colaboradores, na certeza que 
com Fé e Esperança, dedicação e empenho, no próximo 
ano,  possa haver Festa e Alegria na comunidade e em 
todas as casas. A todos os que foram ajudando e apoiando, 
informa-se que logo que possível se retomarão os contatos 
para concretizar o que estava planeado. Obrigado!

CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: não tendo sido 
possível a renovação das matrículas nos moldes habituais, 
pedimos aos pais que junto do catequista dos seus filhos 
manifestem a sua vontade de os trazer à catequese para 
o próximo ano. Todos os procedimentos restantes serão 
feitos em setembro. Pede-se solicitude para o assunto.

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: 
pedimos que aguardem novas informações relativamente 
às matrículas das crianças que vão ingressar no primeiro 
ano. Obrigado. 

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus 
filhos na aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não 
sendo catequese, é um complemento de formação nos 
valores legítimos da fé cristã. 

CONTRIBUTO PARA CONTINUAR A MISSÃO DA IGREJA:   é 
habitual que, pela altura da Quaresma e da Páscoa, as
famílias façam a sua oferta para continuar a missão da
Igreja na nossa Paróquia. Contudo, face às atuais 
contingências, poderão fazê-lo através de transferência
bancária (IBAN PT50.0033.0000.00046198972.87) ou  através 
do envelope para a Oferta Paroquial que foi deixado na vossa 
casa, entregando-o no cesto do ofertório, na sacristia ou no
cartório paroquial. Obrigado pela vossa generosidade.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 10, sexta-feira, das 17h30 
às 19h.


