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DÉCIMO SEXTO

Sabedoria 12, 13.16-19
Salmo 85 (86)

Romanos 8, 26-27
Mateus 13, 24-43

PERGUNTA 
DA SEMANA

Qual é a 
importância que 

dás ao Espírito 
Santo, no teu 
quotidiano?

Os textos esboçam o retrato divino: 
«bondoso e compassivo, paciente e 
cheio de misericórdia e fidelidade»; 
«vê no íntimo dos corações»; tem 
«cuidado de todas as coisas». Jesus 
Cristo, através de parábolas, expande 
essas características. A frase repetida 
poderia ser proposta deste modo: 
‘A maneira de ser e de agir de Deus 
pode comparar-se’... ao semeador 
paciente, à grandeza escondida no 
grão de mostarda, às capacidades 
do fermento. Para vencer as nossas 
impaciências e fragilidades e 
podermos figurar entre «os filhos 
do reino», deixemos que converta 
o nosso coração. «O Espírito Santo 
vem em auxílio da nossa fraqueza, 
porque não sabemos o que pedir nas 
nossas orações». O seu impacto é, em 
simultâneo, portentoso e silencioso.

A petição é a mais habitual e 
espontânea forma de rezar, quando 
estamos nos primeiros degraus da 
vida espiritual. Dizemos a Deus o que 
pode ou tem de fazer em nosso favor 
ou em benefício de outrem. É legítimo 
interceder pelas necessidades que 
nos parecem mais urgentes, as 
que facilmente somos capazes de 
percecionar. Há, contudo, o perigo de 
ficarmos encurralados nas nossas 
fragilidades. Esquecemos aqueloutra 
proposta de Jesus Cristo: «seja feita a 
vossa vontade». Razão tem Paulo para 
nos lembrar que «não sabemos o que 
pedir». Ao invocar o auxílio do Espírito 
Santo, o nosso coração alarga-se 
à medida do coração de Deus. E 
a semente começa a germinar, o 
fermento começa a levedar.

“O  que pedir nas “O  que pedir nas 
nossas orações”nossas orações”

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

Invocar o 
Espírito Santo
Não conseguimos rezar bem, disse 
o cardeal Martini, porque temos a 
presunção de já saber rezar: «Não 
conseguimos rezar bem porque, logo 
à partida, temos a presunção de sabe 
rezar; deveríamos começar sempre 
por confessar: ‘Senhor, não sei rezar; 
eu sei que não sei rezar’. É já uma 
oração, pois recorremos ao Espírito 
Santo a quem devemos sempre 
invocar». Quando reconhecemos a 
nossa incapacidade é quando o sol 
começa a brilhar no nosso coração!
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Segunda a Sábado 
 Não haverá eucaristias.
 (o pároco será submetido 

a uma intervenção cirúrgica)

DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM 
DOMINGO, 26 / JulhO > 9h30 / P.Da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Intenções de 7º dia por: 
 Maria de Lurdes Gonçalves
 Maria da Conceição Abreu Peixoto
 Manuel da Silva Ribeiro
 Maria Amélia Fernandes
 João António Magalhães Marques

doMIngo, 26 / Julho > 19h / MoSteIro
(dentro do mosteiro, no claustro do cemitério)

se desejar marcar intenções contacte 
o pároco, ou então, faça o seu pedido 
junto de algum elemento do Conse-
lho Económico, antes da eucaristia 
(leve já escrita a intenção num papel)

CalENDÁrIO lITÚrGICO
20 | S. Apolinário, bispo e mártir
21 | S. Lourenço de Brindes, presbítero 

e doutor da Igreja
22 | S. Maria Madalena
23 | S. Brígida, relig., Padroeira da Europa
24 | S. Sarbélio Makhluf, presbítero
25 | S. Tiago, Apóstolo
26 | XVII Domingo do Tempo Comum —  
 S. JOAQUIM e S. ANA, pais de 

Nossa Senhora

desafogo, mas porque são as raízes de 
tantas vidas. Contam as histórias de 
cada passado, ajudam a perceber a di-
ferença entre essencial e supérfluo.

Os avós são testemunho concreto e 
real de outros tempos, tantas vezes 
marcados por dificuldades, lutas e 
carências. E quando o contam, senta-
dos à mesa em almoços de domingo 
ou felizes com uma visita inesperada, 
transformam histórias antigas em li-
ções de vida. E quem os escuta com 
mais atenção são os mais novos, en-
cantados com as aventuras passadas 
em terras distantes ou a descrição 
cuidada de uma casa, de um passeio, 
de umas férias.

Os avós são um tesouro.
Neste tempo que vivemos, precisamos 

de o dizer de forma clara, de o defen-
der de forma assertiva. E os tesouros 
são protegidos, tocados com cuida-
do e admiração. Uma sociedade que 
não protege, não cuida, não admira 
os mais velhos, está condenada ao 
fracasso. Porque tal como a natureza 
nasce e renasce, tal como a semente 
cresce e é lançada à terra, assim a vida 
corre e decorre. Quem é cuidado será 
capaz de cuidar. Quem aprende será 
capaz de ensinar. Quem é protegido 
será capaz de proteger. Quem é ama-
do será capaz de amar.

Os avós são um tesouro? Se pudésse-
mos fazer a pergunta a Jesus Menino, 
se pudéssemos ouvir Nossa Senhora 
a falar-nos de Seu Pai, São Joaquim, 
ou de Sua Mãe, Santa Ana, talvez 
percebêssemos melhor a verdade des-
te tesouro. Aparentemente não pode-
mos e sabemos tão pouco sobre estes 
Avós…, mas no nosso coração po-
demos escutar o que Jesus tem para 
nos dizer. E talvez, talvez sintamos a 
vontade de correr para os braços de 
um avô velhinho, de uma avó sozi-
nha. Ou de rezar por quem já partiu. 
Ou de contar a um filho, a uma neta, 
a história dos avós, dos bisavós, de to-
dos os que nos deram a vida. Os avós 
são um tesouro.

O DIA DOS AVÓS é uma oportunida-
de para dar graças, abraçar e celebrar a 
presença dos Avós no passado e no pre-
sente, ir às próprias raízes e descobrir 
neles a ternura e o amor de Deus. 

(geralmente a esquerda sobre a direita); 
recebe a comunhão e leva-a à sua boca; 
higieniza as mãos e coloca a máscara. 

 Não se diz verbalmente o “Amen”.
- Distribuição do Boletim Paroquial. 
Recomendamos a utilização das redes 

sociais para a divulgação. Poderá fazê-
-lo, solicitando através do email da 
paróquia (para o receber por esse meio); 
ou então poderá descarregá-lo no site 
da paróquia ou através da App Kyrios 
ChMS. Deste modo, contribuiremos 
para a economia paroquial e a susten-
tabilidade ambiental. 

DIA DOS AVÓS  —  26 DE JulhO  
Mensagem da Comissão Episcopal do 
Laicado e Família para o dia dos avós  

—  26 de julho de 2020 — 
São os primeiros a chegar à materni-

dade e reconhecem de imediato qual-
quer parecença familiar. Seguram com 
confiança a fragilidade de um recém 
nascido e adormecem birras de sono 
como mais ninguém. São avós. An-
dam de mãos dadas pelos passeios. 
Ficam quietos à beira mar, enquan-
to as ondas molham pés pequeninos. 
Compram aquele gelado, limpam os 
joelhos feridos em brincadeiras de rua, 
dão o banho ao final do dia, à espera 
dos pais que hão-de chegar. São avós.

Reparam que é preciso comprar sa-
patos novos, descobrem qual o brin-
quedo sonhado e dizem adeus, com 
os olhos molhados, quando recebem 
abraços demorados nas despedidas. 
Mais tarde, ouvem em silêncio as 
queixas, as dúvidas e os sobressaltos. 
Compensam em amor as ausências, 
as zangas, as dificuldades de pais ocu-
pados, de vidas separadas. Conhecem 
os primeiros namorados, ajudam a 
pagar as despesas das escolas e aquela 
viagem tão desejada. São avós.

Emocionam-se com etapas vencidas, 
com os estudos terminados. Preocu-
pam-se com os fracassos, acendem ve-
las em dias de exame, rezam pelos seus 
netos. Criam laços que não conhecem 
limites, que não reparam na aparência 
das coisas, mas que se focam na dis-
ponibilidade total, no amor incondi-
cional. Os avós sustentam a vida das 
famílias, não só porque muitas vezes 
permitem a sobrevivência ou algum 

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS [graça e tIbãeS]
- Distribuição da Sagrada Comunhão.
Deverá ser recebida nas próprias mãos. 

Começaremos a realizá-la da seguinte 
forma: 

- em espaços ao ar livre, as pessoas 
dirigem-se ao lugar da distribuição, 
guardando a distância de segurança 
entre os comungantes;  

- em espaços interiores, o celebrante 
vai passar pelos bancos. Quem dese-
jar comungar fica de pé, quem não vai 
comungar senta-se.

- é obrigatório higienizar as mãos an-
tes e depois de comungar, e se possí-
vel com o próprio gel que cada pes-
soa/família trás de casa.

- procedimento: retira a máscara (suge-
rimos tirar apenas de um lado e a ficar 
pendurada na outra orelha); higieniza as 
mãos; coloca as mãos uma sobre a outra 


