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Jeremias 38, 4-6.8-10
Salmo 39 (40)
Hebreus 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que eu 
estou disposto 

a mudar?

Há provações que podem surgir 
na vida dos crentes. Apesar dos 
obstáculos, a fé dá a força para os 
ultrapassar. O profeta é torturado por 
causa da sua missão. Acusam-no de 
não procurar «o bem do povo, mas 
a sua perdição». Como o salmista, 
Jeremias não perde a confiança em 
Deus: «Esperei no Senhor com toda a 
confiança e Ele atendeu-me». Jesus 
Cristo também é exemplo de injusta 
condenação: «suportou contra Si 
tão grande hostilidade da parte dos 
pecadores, para não vos deixardes 
abater pelo desânimo». Entretanto, ao 
evocar a sua Paixão, o Mestre alerta 
os discípulos para as provações que 
podem encontrar: «estarão cinco 
divididos numa casa: três contra dois 
e dois contra três». A minha fé até 
onde é capaz de resistir?

O nosso equilíbrio emocional e 
espiritual é estimulado pelas ‘pessoas 
vitamina’. Elas têm a habilidade de 
afastar o negativo e potenciar o que 
há de positivo em si e nos outros. São 
fonte de inspiração, também diante 
dos contratempos e dos sofrimentos. 
Essas são as pessoas que nos dão 
incentivo, quando estamos sem 
forças, sabem conectar «com o que 
temos de melhor, potenciam as 
nossas ideias, abrem o nosso coração, 
irradiam entusiasmo e cada conversa 
ou atividade que temos com elas 
levantam-nos o ânimo. A sua alegria 
é contagiosa, têm uma capacidade 
transbordante para fazerem os outros 
sorrir, para dar a volta à situação, para 
nos fazer olhar para o lado bom das 
coisas» (Marian Rojas Estapé).

“Não vos deixardes “Não vos deixardes 
abater pelo desânimo”abater pelo desânimo”

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

Para não nos deixarmos abater pelo 
desânimo, precisamos de colocar os 
olhos em Jesus Cristo e em tantos 
homens e mulheres que foram e são 
capazes de atravessar ou de vencer 
as provações. Hoje, inspirados por 
eles, compete-nos fazer a nossa parte, 
que consiste em manter a esperança, 
de modo a atravessar ou a vencer 
as provações com confiança. Em 
vez de nos focarmos nos problemas, 
aprendamos a procurar as soluções. 
Acreditemos nisto: o mundo e as 
pessoas só mudam, quando eu 
começar a mudar a minha relação 
com o mundo e com as pessoas. O 
que é que eu estou disposto a mudar?
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Seg. 15 08h00 Rosa Gomes Peixoto; José Manuel Alves Gonçalves 

  11h00 30º dia Albertina Gonçalves Martins (Conf. Almas) 

Ter. 16 18h30 José Fernandes Marques 

Qua. 17 18h30 Maria Delfina Gomes; Maria de Jesus Machado (A); Maria 

Conceição Carvalho; José Hermógenes Barbosa e Silva; Narcisa 

Cunha Pereira e mãe 

Qui. 18 18h30 Alberto Rui Meireles Silva 

Sex. 19 18h30 Manuel Carvalhais 

Sáb. 20 18h00 Maria Conceição Dores Ferreira; Aniceto Nascimento Gomes; 

Herculano Manuel Pires; Mário José Cerqueira Gomes (A); Maria 

Josefa Ferreira e fam.; Manuel Duarte Branquinho e Ludovina; 

Rosalina Ferreira, marido e filho; Daniel Soares Gonçalves; Maria da 

Luz Ribeiro Correia e fam.; Benvinda Afonso dos Santos; Jorge 

Inácio Silva Ferreira; Abel Ferreira Machado 

Dom. 21 08h00 José Ribeiro da Mota e pais 

  11h00 PELO POVO 

FESTA DE SÃO MIGUEL. Preparando atempadamente a festa do nosso padroeiro, 

relembro que as pessoas que pretendam assumir a responsabilidade de andores, 

devem quanto antes manifestar essa intenção ao pároco. 

 

FÉRIAS. Entre os dias 22 de Agosto e 11 de Setembro, por motivos de férias, não 

haverá atendimento presencial. Neste período, também, haverá apenas eucaristia 

aos fins de semana, sendo que ao domingo será celebrada apenas a eucaristia das 

11 horas. 

 

OFERTÓRIO PASTORAL DA MOBILIDADE. No próximo fim de semana, o ofertório das 

eucaristias está consignado à Pastoral da Mobilidade, ou seja, ao trabalho pastoral 

da Igreja com as comunidades portuguesas no estrangeiro, e com os imigrantes e 

refugiados que estão no nosso país. 

 

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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da Mobilidade 


