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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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BRUFE
22 —SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA
 Esposa e avós de António Oliveira Andrade
 Manuel Gomes Carneiro, mc. esposa e filho
 Manuel da Costa Mesquita, mc. filha e genro
 Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
 Padrinhos e sogro de Maria da Conceição
 Emília Pereira, marido, genro e neta, mc. Laura Lopes
 José Alves, esposa, filho e genro, mc. filha Conceição
 José da Silva Ferreira, mc. esposa
 Maria Adelaide Silva Claro e familiares, mc. família
 José Brandão e família, mc. filha Luísa
 Maria da Conceição Couto, mc. Júlia Couto
 Maria Joaquina da Silva Moreira, mc. Grupo Coral
 Manuel Portela Maia e esposa, mc. cunhada Maria
 Marido Bernardino, pais, sogros e irmão, mc. Benilde
 30.o Dia de José Pinto da Costa, mc. Conf. SS. Sacramento

29 —SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA
 Michel Palhares e avós António e Carmezinda, mc. mãe Amélia
 António Costa S. Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos
 Clarisse Carvalho de Sousa e pais mc. irmãos
 Joaquim Silva Oliveira, mc. Conceição
 Teresa Jesus Pereira Costa e irmãs, mc. sobrinha Goreti
 José Augusto Machado da Silva Mendes, mc. esposa
 Manuel Fernando Costa Meira e familiares, mc. esposa
 30.o Dia de Maria Elvira Martins Silva, mc. Conf. SS. Sacramento
 António Pinto Resende, mc. Ilda do Vale Resende

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.

CONTRIBUTO PARA CONTINUAR A MISSÃO DA IGREJA:   é 
habitual que, pela altura da Quaresma e da Páscoa, as
famílias façam a sua oferta para continuar a missão da
Igreja na nossa Paróquia. Contudo, face às atuais 
contingências, poderão fazê-lo através de transferência
bancária (IBAN PT50.0033.0000.00046198972.87) ou  através 
do envelope para a Oferta Paroquial que foi deixado na vossa 
casa, entregando-o no cesto do ofertório, na sacristia ou no
cartório paroquial. Obrigado pela vossa generosidade.

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!

17 A 30 DE AGOSTO

ACOLHER É...
Acolher é cuidar. Cuidar é trazer para 

dentro, dar proteção, liberdade, sentido mais 
profundo e atingir a essência da pessoa. Essa 

atitude desconhece preconceitos, mágoas, 
rancores, vinganças, acomodações. Provoca 
a atitude mais completa que o amor requer 

e impõe. Também significa amar. E amar 
com os sentimentos de Jesus é um exercício 
constante. Acolher coloca-nos no caminho da 
conversão. É dividir, para assim, multiplicar.

OBRIGADO 
a todas as equipas de acolhimento. 
Parabéns pelo vosso acolhimento.

DESTAQUE

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! 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 4 de setembro, sexta-feira, 
das 17h30 às 19h.


