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DOMINGO 
VIGÉSIMO

Isaías 56, 1.6-7
Salmo 66 (67)

Romanos 11, 13-15.29-32
Mateus 15, 21-28

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que já 
conseguiste 

aprender com o 
sofrimento?

Evangelho sem fronteiras: eis um belo 
slogan para este domingo. A Boa Nova 
tem alcance universal, quer chegar a 
todos os lugares e situações: «Na terra 
se conhecerão os vossos caminhos 
e entre os povos a vossa salvação». 
Mais do que olhar para a nossa 
«desobediência», Deus usa sempre de 
«misericórdia para com todos». Jesus 
Cristo acolhe o nosso insistente grito: 
«Tem compaixão de mim. [...] Socorre-
me, Senhor». O clamor, no desespero 
da provação, pode dar lugar a um 
novo grito de alegria, porque Deus se 
compadece de nós e nos dá a sua 
bênção. A salvação não tem limites, 
é como uma casa «para todos os 
povos». O amor de Deus, nem que 
seja em ‘migalhas’, a todos sacia com 
abundância. O dom divino procura 
apenas a sinceridade do coração.

O medo e a vergonha não são 
compatíveis com Deus. A Boa Nova 
de Jesus Cristo também quer chegar 
a todas as situações da tua vida. Fala 
ao Senhor com sinceridade das tuas 
dores e dos teus problemas, nem que 
seja aos gritos. E o amor de Deus há 
de começar a brilhar no teu coração! 
A cura mais importante é a espiritual. 
Experimenta seguir estes quatro 
passos: primeiro, volta-te para Deus 
e pede-lhe ajuda; segundo, olha para 
dentro de ti com sinceridade, vê as 
tuas desordens e aceita a conversão; 
a seguir, coloca o foco naquilo que 
te perturba, que te causa dor, e 
apresenta-o a Deus com confiança; 
por fim, repara como o Senhor acolhe 
o teu problema, a tua dor, e derrama 
sobre ti a sua bênção.

“Socorre-me, 
Senhor”

‘Atravessar o sofrimento’, 
em laboratoriodafe.pt

A cura 
(espiritual)
Deus não envia o sofrimento para 
me ensinar alguma coisa; mas eu 
posso atravessar o sofrimento para 
aprender alguma coisa. A cura 
(espiritual) passa pelo ‘atravessar’ e 
não pelo aceitar. Porque aceitar pode 
ser ‘não-fé’ quando significa resignar-
se, limitar-se a padecer, acostumar-se 
e continuar assim. Atravessar também 
é diferente de fugir ou ignorar o 
sofrimento. É ainda contrário ao 
revoltar-se e ficar preso ao sofrimento. 
Tudo isto é sinal de falta de fé!
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TOME NOTA  

17 a 30 de agosto
 

18/25 | TERÇA-FEIRA 
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

19/26 | QUARTA-FEIRA 
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

20/27 | QUINTA-FEIRA  
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

21/28 | SEXTA-FEIRA  
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

22/29 | SÁBADO – Missa vespertina 
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

23/30 | DOMINGO – XIX DO TEMPO COMUM 
08H30 – Eucaristia, Matriz Nova 
11H15 - 21h00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

 
 
 

BOLETIM EFFATHÁ: este boletim é válido para duas semanas. 
Pedimos atenção para que não haja enganos. 
 

 
MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: as 
matrículas das crianças que vão ingressar no primeiro ano 
serão feitas no cartório paroquial, nos horários habituais de 
atendimento geral. Para inscrever-se na catequese as 
famílias devem estar inscritas na paróquia. Obrigado.  
 
 

 
 
MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os filhos na 
aula de Educação Moral Religiosa Católica. Ela é um 
complemento de formação nos valores da fé cristã.  
 
INCÊNDIOS FLORESTAIS: a Proteção Civil informa que no 
período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, se assegurem as medidas de prevenção de 
incêndios florestais: apesar das condições atmosféricas, não 
é permitido queimar, foguear, lançar balões com mecha 
acesa ou qualquer tipo de foguetes. Ajude! 
 
VOTOS DA EQUIPA SACERDOTAL: a todos os que vão de férias 
queremos desejar boas férias. Esperamos que este seja um 
tempo de descanso e encontro familiar e que ninguém 
esqueça a sua vida cristã. Boas Férias!  
 
FÉRIAS COM DEUS – ORAÇÃO 
Dá-nos, Senhor, depois de todas as fadigas 
um tempo verdadeiro de paz. 
Dá-nos, depois de tantas palavras 
o dom do silêncio  que purifica e recria. 
Dá-nos, depois das insatisfações que travam 
a alegria como um barco nítido. 
Dá-nos  a possibilidade de viver sem pressa, 
deslumbrados com a surpresa  
que os dias trazem pela mão. 
Dá-nos a capacidade de viver de olhos abertos, 
de viver intensamente. 
Dá-nos  de novo a graça do canto,  
o assobio que imita a felicidade 
aérea dos pássaros, das imagens reencontradas, 
do riso partilhado. 
Dá-nos a força de impedir que a dura necessidade 
esmague em nós o desejo 
e a espuma branca dos sonhos se dissipe. 
Faz-nos peregrinos que no visível 
escutam a melodia secreta do invisível. 
Amém! 

HORÁRIOS - VERÃO SABADO: às 18h (Matriz Nova). 
EUCARISTIA DOMINCAL: durante os meses de julho, agosto e setembro, há Missa às 8h30, às 11h15 e às 21h (Matriz Nova).  EUCARISTIA SEMANAL: terça-feira, às 19h15; quarta-feira às 09h; quinta-feira às 19h15 e sexta-feira às 09h. ATENDIMENTO DE SECRETARIA: em Agosto está encerrado para férias. Quem necessitar de documentos ou de algum assunto deve fazê-lo fora desse período. ATENDIMENTO DO PÁROCO: em Agosto, será por marcação por mail.  

ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL: o pároco está disponível para fazer acompanhamento espiritual a quem o desejar. Para o efeito, devem agendar com ele. CONFISSÕES: em agosto não há confissões.  

CONTRIBUTO PARA CONTINUAR A MISSÃO DA IGREJA: as 
consequências da pandemia estão a surgir: famílias 
empobrecidas, empresas a fechar, desemprego a 
aumentar... A paróquia, de igual modo, sofre com toda 
esta crise: primeiro porque vê os seus paroquianos a 
passar por outra grave crise e em segundo porque não 
obtém as habituais ofertas e donativos dos mesmos. Por 
mês, a paróquia tem responsabilidades  obrigatórios que 
deve cumprir, nomeadamente: encargos bancários e 
amortização de dívida relativas às obras da Matriz Antiga, 
salários e respetivas obrigações sociais. Estas obrigações 
tem um valor aproximado de 6.000,00€. A apertada 
gestão e poupança tem permitido cumprir os 
compromissos que temos. Contudo, reconhecendo as 
dificuldades dos tempos que estamos a viver, apelamos à 
vossa generosidade e contributo. Sem a vossa partilha 
tudo ficará mais difícil no cumprimento da missão da 
Igreja. Agradeço às famílias que já fizeram o seu 
contributo, quer fazendo a sua oferta paroquial, quer 
fazendo donativos para os gastos correntes da paróquia. 
Face às atuais contingências, poderão fazê-lo através de 
transferência bancária (NIB PT50 0033 0000 45333699908 
05) ou através do envelope para a Oferta Paroquial que 
se está nos escaparates das igrejas, entregando-o na 
sacristia ou no cartório paroquial. Obrigado. 
 


