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Sabedoria 18, 6-9
Salmo 32 (33)

Hebreus 11, 1-2. 8-19
Lucas 12, 32-48

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que eu 
procuro o sentido 

da vida?

Felicidade, palavra de ordem. A 
Liturgia da Palavra revela-nos o 
verdadeiro segredo da felicidade. E 
projeta a nossa atenção para algo 
bastante revelador: «Onde estiver 
o vosso tesouro, aí estará o vosso 
coração» – adverte Jesus Cristo. 
Depois, anuncia o segredo: «Felizes 
esses servos, que o senhor, ao 
chegar, encontrar vigilantes». Felizes 
os que são fiéis, mesmo na noite da 
provação: em qualquer circunstância, 
são chamados a viver «cheios de 
coragem». Felizes aqueles que tudo 
esperam de Deus, porque «os olhos 
do Senhor estão voltados para os que 
O temem, para os que esperam na 
sua bondade». Felizes aqueles que, 
como Abraão e Sara, colocam a sua 
confiança em Deus, pois «a fé é a 
garantia dos bens que se esperam».

A autoestima é o primeiro passo 
para alcançar a felicidade. Serás feliz, 
quando compreenderes e aceitares 
as tuas capacidades e limitações, as 
tuas emoções e sentimentos. Porque 
«a felicidade consiste em ter uma vida 
conseguida, onde tentamos retirar 
o melhor partido dos nossos valores 
e aptidões. A felicidade consiste em 
fazer uma pequena obra de arte com 
a vida, esforçando-nos todos os dias 
por atingir a nossa melhor versão. 
[...] A felicidade tem a ver com a 
maneira como me vejo, analiso e 
julgo e com o que eu esperava de 
mim e da minha vida». Aqueles 
que são capazes de fazer disto o 
seu tesouro, tornam-se ‘pessoas 
vitamina’, têm o coração inundado de 
autoestima e de felicidade.

“Aí estará o vosso “Aí estará o vosso 
coração”coração”

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

Quais são os meus desejos? O que 
é que condiciona a minha maneira 
de viver? Como é que eu procuro o 
sentido da vida? O que é que me faz 
feliz? Uma pessoa ‘vitamina’ é uma 
pessoa luminosa. Primeiro, permite 
que o seu coração se encha da luz 
de Deus (oração); então, depois, 
torna-se um coração luminoso 
para iluminar os outros (compaixão, 
acolhimento e escuta, alegria e 
vontade de viver). Importa reconhecer 
que este processo não vem de fora 
para dentro; antes, para ser eficaz, 
tem de começar dentro de nós, pela 
autoestima, a consciência de que 
somos amados.
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Seg. 08 08h00 Francisca Rosa Alves (A) 

Ter. 09 18h30 Hilário Gonçalves 

Qua. 10 18h30 Carlos Augusto Oliveira esposa; José Oliveira Monteiro; Maria das 

Dores Palmeira Ferreira; João Peixoto Vieira; Jorge Inácio Silva 

Ferreira; Aurora Rosa Caniçó; A.G. São José 

Qui. 11 18h30 Avelino Ribeiro Braga e Rosa Ramoa 

Sex. 12 18h30 Domingos Pereira do Lago e esposa 

Sáb. 13 18h00 Maria de Fátima Vasques Lopes; José Peixoto Marcos; Maria do Céu 

Dias Barbosa, marido e pais; Orlando Manuel Palmeira de Sousa; 

Jorge Lopes e pais; José Machado Dias; Jorge Manuel Carvalho 

Silva; Domingos Ferreira Matos e fam.; Joaquim Braga Lopes e fam.; 

António Gomes Vieira (A); António Veiga Peixoto e filho; José 

Hermógenes Barbosa Silva (A); Jerónimo Silva Vilaça; Manuel Maria 

Torres Fernandes e Teresa Rodrigues; Maria Conceição Rodrigues 

Machado e irmã Rosa; Aquiles João Pires, pais e sogros; Casimiro 

Barroso Gonçalves 

Dom. 14 08h00 Confraria de São Brás 

  11h00 30º dia Manuel Rodrigues Ferreira; 30º dia de Maria Joaquina da 

Silva Portelo 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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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Agenda Paroquial 

 
 

09.08 

 
. Reunião Conferência 

Vicentina 
 

 

14.08 
 

. Ofertório para Pastoral 
da Mobilidade 


