26
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2020
ANO A
DOMINGO
DÉCIMO SÉTIMO
1Reis 3, 5.7-12
Salmo 118 (119)
Romanos 8, 28-30
Mateus 13, 44-52

Hoje, concluímos as «parábolas do
Reino». Jesus Cristo não deixa de
nos maravilhar: umas vezes, diz que
Deus é descoberto por acaso; outras,
que precisa de ser procurado com
paciência. Em qualquer caso, «nós
sabemos que Deus concorre em tudo
para o bem daqueles que O amam».
Chega, então, a pergunta: «Entendeste
tudo isto?». Entender é ser capaz
de perceber «coisas novas e coisas
velhas» no ritmo da vida. Para isso,

PERGUNTA
DA SEMANA

como Salomão, saibamos pedir, todos
os dias, «um coração inteligente»,
ou seja, «um coração sábio e

Como é que vives

esclarecido». Esta prece remete para

a perseverança,

o verdadeiro tesouro que dá sentido

na relação com
Deus?

à vida: «Para mim vale mais a lei da
vossa boca do que milhões em ouro
e prata». É a melhor herança que
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FAMÍLIA SOLIDÁRIA

podemos alcançar!

“Coração sábio
e esclarecido”
Rezar não é passar o tempo a ‘pensar’

‘Aprender a orar’, nova série

em Deus. Como se fosse um objeto

em laboratoriodafe.pt

da nossa dedicação. Isso é idolatria!
A oração é uma questão de amor e
adoração. Por isso, provoca em nós

Perseverança

uma experiência de despojamento.

A primeira atitude, na oração, é

No início, pode ser muito dolorosa,

a serenidade paciente para se

porque implica deitar fora tantas

deixar envolver pelo amor de Deus.

«coisas velhas», que nos impedem de

A iniciativa parte sempre de Deus.

encher o coração com o tesouro da

Entretanto, através da leitura assídua

palavra de Deus. Confronta-nos com

da Bíblia, permitimos que prepare

o que não está bem na nossa vida, e

o nosso coração e nele deposite a

com a necessidade de conversão. Isto

semente da sua palavra. Quando

pode levar ao desânimo, ao deixar

esse precioso dom cresce e leveda

de rezar para buscar sensações
mais prazerosas. A perseverança faz

que deixamos tudo para permanecer

surgir o dia em que o nosso coração

sempre nessa comunhão de amor.

se torna sábio e esclarecido pela
quietos. Só a perseverança nos faz
renova toda a nossa vida.

alcançar tamanha alegria.
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CIRCO SOCIAL DO PROJECTO
HOMEM VENCE PRÉMIO BPI “LA
CAIXA” INFÂNCIA
LITURGIA

29 | S. Marta [MO];
30 | S. Pedro Crisólogo, bispo e doutor
da Igreja [MF];
31 | S. Inácio de Loiola, presbítero [MO];
1 de Agosto | S. Afonso Maria de Ligório,
bispo e doutor da Igreja [MO];
2 de Agosto | XVIII Domingo do Tempo
Comum.

O Equilibrium Social Circus, do Projecto
Homem, foi um dos seleccionados para
a edição de 2020 do Prémio BPI “la caixa”
Infância.
De acordo com o Centro de Solidariedade
de Braga – Projecto Homem, o
projecto apresentado a concurso foi
valorizado pela “orientação para o
desenvolvimento integral e a saúde de
crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social, bem como o
reforço de competências parentais e a
natureza inovadora do projeto alicerçada
na interseção da intervenção social com a
artes do circo”.

HORÁRIO DAS CONFISSÕES
NO MÊS DE AGOSTO
De manhã: das 9h30 às 10h30;
De tarde: das 16h às 17h.

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

Senhor, que eu me conheça a mim
mesmo; que eu Te conheça, Senhor.

Lembra-te dos nossos pobres. No
entardecer da vida seremos julgados
apenas sobre o amor: “Tive fome e
destes-Me de comer, tive sede e destesMe de beber, estava nu e vestiste-me,
estava doente e cuidaste de Mim, estava
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)

(S. Agostinho)
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APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA
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