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DÉCIMO QUINTO 

Deuterónimo 30, 10-14
Salmo 68 (69)

Colossenses 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que significa 
hoje aproximar-

se, ligar as feridas 
e deitar nelas 

azeite e vinho?

Hoje, lembramos a presença íntima 
e a finalidade da palavra divina. «Esta 
palavra está perto de ti, está na tua 
boca e no teu coração, para que a 
possas pôr em prática». Interpelado e 
provocado pelo doutor da lei, o Mestre 
responde com a parábola do bom 
samaritano, a lembrar a atitude de 
Deus para connosco: «Aproximou-se, 
ligou-lhe as feridas deitando azeite e 
vinho». Assim podemos experienciar 
a solicitude divina, nas fragilidades 
da vida. «Olhai e alegrai-vos, buscai 
o Senhor e o vosso coração se 
reanimará». Jesus Cristo, «a imagem 
de Deus invisível, o Primogénito de 
toda a criatura», ensina-nos que a 
nossa missão é fazer o mesmo: ir ao 
encontro do outro, vê-lo, tornar-se 
próximo, encher-se de compaixão, 
cuidar dele, ficar disponível.

O bom samaritano é uma ‘pessoa 
vitamina’. As vitaminas possuem 
nutrientes essenciais para o ser 
humano. O mesmo podemos aplicar 
à nossa vivência emocional e 
espiritual. Para começar, o segredo 
consiste em encontrar a ‘vitamina’ 
que possuímos dentro de nós. Todos, 
mesmo que sejamos mais ou menos 
tóxicos, temos algo maravilhoso 
para partilhar. Nesta ‘série’, vamos 
descobrir as atitudes que fazem de 
nós e dos outros ‘pessoas vitamina’. 
Como o bom samaritano, ‘vitamina’ 
é toda aquela pessoa que procura 
aliviar um momento de sofrimento. As 
pessoas que amam com intensidade 
e que também se sentem amadas, 
por vezes são capazes de nos 
surpreender com autênticos milagres.

“Aproximou-se, “Aproximou-se, 
ligou-lhe as feridas”ligou-lhe as feridas”

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

Uns passam ao lado. O samaritano, 
porém, não perdeu a oportunidade: 
aproximou-se, ligou-lhe as feridas», 
quer dizer, fez-se próximo para cuidar 
e acompanhar aquele moribundo. 
Jesus Cristo, o Bom Samaritano, ensina 
a atitude essencial da vida: amar com 
paixão. Precisamos de aprender que 
a atitude essencial da vida é amar 
sem preconceitos. Amar com paixão 
é colocar-se no lugar do outro e 
agir em conformidade. «Compaixão 
é a evolução da empatia. Empatia 
é colocar-se no lugar do outro; 
compaixão é sentir o que ele está a 
sentir e não conseguir ficar indiferente 
perante a situação» (Tiago Brunet).
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TOME NOTA  
11 a 17 de julho
 

12 | TERÇA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

13 | QUARTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30 – 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  21h30 – Conselho Económico, residência paroquial 
 

14 | QUINTA-FEIRA/ 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  
  21h30 – Conselho Pastoral Paroquial 
 

15 | SEXTA-FEIRA 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  
  21h30 – Concerto - Duo Hestia, Matriz Antiga 
 

16 | SÁBADO  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30 – 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  14h30 – Batismo do Afonso, Matriz Antiga  
  18h00 – Eucaristia, Matriz Nova  

 

17 | XVI DOMINGO TEMPO COMUM  
   08h30/11h15– Eucaristia, Matriz Nova 
  21h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
  15h30 – Ordenações diaconais, Cripta do Sameiro 
 

PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL NOSSA SENHORA DO CARMO: 
Domingo, dia 17, realiza-se a Peregrinação Arciprestal ao 
Santuário de N.a S.a do Carmo. A Peregrinação começa na 
Igreja de Lemenhe, às 9h30, seguida de Missa, pelas 11h. 
 

ORDENAÇÕES DIACONAIS: no próximo Domingo, dia 17, às 
15h30, na Cripta do Sameiro, o Sr. Arcebispo predirá à 
ordenação de quatro diáconos: Bruno Lopes, Victor Couto, 
Tiago Costa e Rafael Gonçalves, sendo três os primeiros do 
nosso arciprestado. Rezemos com eles e por eles. E se 
pudermos participemos nas ordenações. 
 

 

ALPHA - INSCRIÇÕES: se queres conhecer 
novas pessoas e explorar e descobrir a fé 
cristã com elas, se tens questões e queres 
partilhar a tua opinião, então tenta Alpha. Em 
Setembro iniciamos um novo curso. 
Inscreve-te. Procura a ficha de inscrição 
sacristia ou no cartório paroquial. Ou então faz através deste 
código. 
 

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: no 
cartório paroquial ou através do site da paróquia 
(www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf). Contudo, a 15 de 
setembro, haverá um encontro para todos os pais que 
matricularam ou pretendem matricular os seus filhos na 
catequese. Passem a informação. Obrigado. 
 

 

CAPELINHAS DA SAGRADA FAMÍLIA: estas capelinhas já  
retomaram a visita mensal a todas as famílias. A visita 
domiciliária tem por fim levar às famílias a piedade, a oração, 
a reforma dos costumes, procurando promover a paz e a 
união entre todos os membros da família. Estas capelas são 
também um poderoso estímulo de comunhão paroquial, pois, 
estabelece um laço de comunicação fecundo entre pastor e 
ovelhas e fomenta a piedade entre as famílias. COMO POSSO 
RECEBER EM CASA A CAPELINHA? Quem desejar receber 
esta capelinha da Sagrada Família pode falar com a dona 
Alice Alves (918294181), coordenadora deste serviço.  	

 CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL: no dia 14, às 21h30, no Centro Pastoral. Pedimos a todos os membros do Conselho Pastoral que preparem bem esta reunião tão importante para a pastoral da comunidade.  

CONCERTO DE GUITARRA E BAIXO – DUO HESTIA: no dia 15, sexta-feira, na Matriz Antiga, às 21h30, haverá Concerto de Guitarra e Baixo com o Duo Hestia. Uma oportunidade cultural para o nosso tempo de férias. Participem.   

 

JMJ 2023 – FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO: as Jornadas 
Mundiais da Juventude Lisboa 2023 aproximam-se a 
passos largos e a Arquidiocese de Braga, nomeadamente 
a Pastoral Juvenil, está a preparar o acolhimento dos 
jovens peregrinos estrangeiros. De 26 a 31 de Julho de 
2023, milhares de jovens chegarão a Portugal para as 
Pré-Jornadas e serem acolhidos nas várias dioceses. 
Nestes dias que antecedem a Jornada, os jovens chegam 
para fazer uma experiência de fé, conhecer melhor a 
região, a cultura, a Igreja local e as suas especificidades. 
Preferencialmente, serão acolhidos nas paróquias, em 
famílias de acolhimento. O que é necessário para ser 
Família de Acolhimento? Que cada família que aceita 
este desafio possa providenciar espaço para acolher, no 
mínimo, dois jovens, disponibilizando-lhes um local onde 
possam dormir e fazer a sua higiene diária. Deve também 
garantir os pequenos-almoços e, pontualmente, outras 
refeições. Se possível e sendo necessário, deve também 
facilitar o transporte dos jovens peregrinos de e para os 
locais de encontro, na paróquia ou no arciprestado. 
Mesmo que não domine a língua dos jovens, haverá 
sempre outras formas de interação. FAMÍLIA DE 
ACOLHIMENTO JMJ 2023: se deseja em fazer parte desta 
experiência irrepetível, das Jornadas Mundiais da 
Juventude 2023, então aceite acolher, em sua casa, alguns 
jovens de outros países. Preencha o boletim de inscrição 
para o efeito, ou contacte o Comité Organizador do nosso 
Arciprestado (coavnfamalicao@arquidiocese-braga.pt) ou a 
paróquia/pároco (cmunidadestoadriao@arquidiocese-braga.pt). 

HORÁRIO DA EUCARISTIA – VERÃO: DOMINGO: missa às 
8h30 e às 11h15. A partir do dia 17, inclusive, a missa das 
19h15, passa a ser às 21h (Matriz Nova). SEMANA: a partir de 
17 de julho até 18 de setembro, de segunda a sexta-feira, 
não há Missa às 19h15 (Matriz Nova). Permanece a missa às 
9h, na Matriz Antiga, de terça a sábado. SÁBADO: missa 
vespertina às 18h (Matriz Nova). Gratos pela atenção de todos. 


