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JULHO
2022
ANO C

DOMINGO

DÉCIMO OITAVO
Coelet 1, 2; 2, 21-23
Salmo 89 (90)

Colossenses 3, 1-5.9-11
Lucas 12, 13-21

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Transmitir

a alegria e a

vontade de viver

Valorizar o que é essencial, em

detrimento do que é efémero: «Se
ressuscitastes com Cristo, aspirai
às coisas do alto». Tudo o resto é
‘vaidade’, afirma o sábio do terceiro
século antes de Cristo: «vaidade
das vaidades: tudo é vaidade». Diz o
Mestre a todos os que o escutam: «A
vida de uma pessoa não depende
da abundância dos seus bens».
Palavras de sabedoria e de respeito
pelo ser humano. Uma única riqueza é
importante: a do amor e da vida que
se recebe de Deus para ser partilhada
com os outros. Peçamos a Deus que
nos sacie com a sua bondade para
«chegarmos à sabedoria do coração».
Por outras palavras, trata-se de nos
revestirmos do ‘homem novo’, ou seja,
estarmos dispostos a viver como
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homens e mulheres ressuscitados.

“Aspirai às coisas
do alto”
A ‘pessoa vitamina’ transmite alegria
e vontade de viver. Esforça-se por

‘Pessoas vitamina’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

aprender a contemplar as pequenas
dádivas, a usufruir das coisas simples

Somos exortados a entrar numa nova

e agradáveis de cada dia. É também

ordem, que supera a ganância do

por aqui que passa a aspiração

dinheiro e as diversas contradições

às ‘coisas do alto’. Começamos a

deste mundo, as causas de confrontos

viver como homens e mulheres

e divisões. O cristão assume-se como

ressuscitados, quando sabemos

‘homem novo’, pensa como Jesus

contemplar o quotidiano, quando

Cristo, olha o mundo como o Mestre,

abrimos os olhos com espanto,

ama do mesmo modo, deixa-se

«a fim de viver plenamente e com

iluminar pelo Espírito do Ressuscitado.

gratidão um dos pequenos presentes

Esta é uma possibilidade ao alcance

da vida». Começamos a viver como

de todos, sem qualquer tipo de

ressuscitados, quando usamos as

segregação. Todos podemos aceder

nossas capacidades para fazer coisas

à vida divina. Todos podemos ter

boas, «cultivando a fraternidade,

alegria e vontade de viver, colocando

seguindo Jesus e apreciando cada

ao serviço dos outros os nossos bens,

pequena alegria da vida como um

sejam materiais, sejam os dons que

presente do amor de Deus».

nos foram dados por Deus.

Qui. | 16h00 – 18h00

ATENDIMENTO SEMANAL

Ter. | 16h00 – 18h00

Seg. 01 08h00 Armando Peixoto Ferreira (A)
Ter. 02 18h30 Maria de Jesus Moreira de Matos
Qua. 03 18h30 Zacarias Oliveira; Manuel Amorim e Maria Conceição Gonçalves;
Maria Celeste Moutinho Moura Peixoto; António Góis Ribeiro e
pais; Maria da Luz Rodrigues Monteiro; Rosalina Oliveira Gomes e
marido; Maria Ribeiro Braga da Silva; Felisbela Batista Ferreira
Qui. 04 18h30 Maria Conceição Moura Pereira
Sex. 05 18h30 Associados do Sagrado Coração de Jesus
Sáb. 06 18h00 António Monteiro Catarino e fam.; António Gomes Ferreira;
Almerinda Rosa Pereira Fernandes; João Dias e esposa; António
Cerqueira Silva Sousa e esposa; José Ferreira da Graça e esposa;
António Barbosa Ribeiro; Maria Madalena Marques Freitas
Dom. 07 08h00 Confraria das Almas
11h00 PELO POVO

Agenda Paroquial

09.08
. Reunião Conferência
Vicentina
14.08
. Ofertório para Pastoral
da Mobilidade

JMJ. Em 2023 Portugal vai receber muitos milhares de jovens de todo o mundo para
um encontro com o Papa. Na semana anterior, de 26 a 30 de julho, milhares de
jovens estarão nas outras dioceses em partilha de experiência de fé. Na nossa
diocese queremos acolher estes jovens peregrinos nas paróquias, preferencialmente
em famílias de acolhimento. Para isso convido as famílias da nossa comunidade a
pensar na possibilidade de acolher estes jovens. Como podem conferir pelo
desdobrável próprio, as famílias de acolhimento devem providenciar espaço para
acolher no mínimo dois jovens, disponibilizar local para higiene diária, e garantir os
pequenos almoços e pontualmente uma ou outra refeição.
N.B.: As fichas de inscrição devem ser entregues até 20 de setembro. Já é possível,
também, encontrar o desdobrável e fazer a inscrição eletronicamente, na página da
paróquia.
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