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Génesis 18, 1-10a
Salmo 14 (15)

Colossenses 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Praticar 
o acolhimento 
com ternura, 
escutar com 

o coração

A hospitalidade percorre a Liturgia da 
Palavra deste Décimo Sexto Domingo 
(Ano C). Em Mambré, Abraão e Sara 
acolhem três homens que pararam 
à entrada da tenda: «não foi em vão 
que passastes diante da casa do 
vosso servo». Um hóspede é uma 
bênção. Consigo traz uma promessa 
a comunicar. O Senhor e Mestre, 
acolhido em casa da atarefada Marta 
e da ouvinte Maria, afirma que «uma 
só coisa é necessária. Maria escolheu 
a melhor parte». Paulo proclama que o 
binómio anúncio e escuta é a grande 
missão do discípulo: «anunciar-vos 
em plenitude a palavra de Deus». 
A hospitalidade está associada à 
escuta atenta do outro. Sim, discípulo 
missionário é quem escuta e põe em 
prática, «não faz mal ao seu próximo, 
nem ultraja o seu semelhante».

O acolhimento é outra das 
características da ‘pessoa vitamina’. 
Precisamos de instaurar a revolução 
da ternura, a partir do exercício da 
hospitalidade. É uma atitude que 
nasce no coração e se torna visível 
na postura do nosso corpo. Estender 
e dar as mãos, oferecer um abraço, 
olhar com simpatia, esboçar um 
sorriso, estar disponível para escutar 
com o coração, são alguns dos modos 
eficazes de praticar o acolhimento e 
de o demonstrar com ternura. Acolher 
é inclinar o coração para o outro, é 
oferecer o ombro, no qual se possa 
apoiar, para se levantar e prosseguir o 
caminho. Do mesmo modo, escutar e 
ser escutado é a maior escola de vida. 
A felicidade, escreveu o Papa, «é um 
pão que se come juntos».

“Uma só coisa “Uma só coisa 
é necessária”é necessária”

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

A síntese dos encontros sinodais 
assinala a falta de predisposição para 
a escuta e a proximidade. Em vários 
pontos do documento é também 
referida a necessidade de valorizar 
o acolhimento. Por exemplo, a 
propósito da relação com as famílias: 
«Demasiadas vezes, o acolhimento 
e a escuta são condicionados pelo 
escrutínio à vida das pessoas, sendo 
o critério de ação o julgamento, a 
exclusão e a condenação, e não a 
caridade, o acompanhamento e 
o respeito pelos diferentes ritmos 
de caminhar». «Uma só coisa é 
necessária»: acolher e escutar 
com o coração.
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Resplandeçam em seus costumes os 
vossos mandamentos,

para que o exemplo da sua vida
suscite a imitação do povo santo.

Animados pelo bom testemunho da 
consciência, permaneçam em Cristo,

firmes e constantes, de modo que, 
imitando na terra o vosso Filho,

que não veio para ser servido 
mas para servir,

com Ele mereçam reinar nos céus.
Ele que é Deus convosco 

na unidade do Espírito Santo. 
[do Oração de Ordenação dos Diáconos]     

II DIA MUNDIAL DOS IDOSOS [24 DE JULHO]
No dia 24 de julho, domingo, celebra-se 

em toda a Igreja universal o segundo 
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.  
O tema escolhido pelo Santo Padre 
para a ocasião é: “Dão fruto mesmo 
na velhice” (Sl 92, 15), e pretende 
destacar o quanto os avós e idosos 
são um valor e um dom, tanto para a 
sociedade quanto para a comunidade 
eclesial. Na Arquidiocese de Braga, 
este dia será celebrado em todos os 
Santuários. Convidam-se todos os 
avós e idosos a participar, junto com 
as suas famílias, filhos e netos, a quem 
constantemente oferecem afetos, por 
quem rezam e a quem dão conselhos 
cheios de sabedoria.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor, hóspede e peregrino,
 que aceitaste a hospitalidade
 de Abraão, de Marta e de Maria,
 entrai e ficai em nossa casa,
 parti o pão e abençoai a nossa refeição, 
 para que nos tornemos pessoas
 capazes de escutar sem pressa,
 de servir e dar a vida com amor,
 sem esperar outra recompensa 
 que não seja a vossa presença, Senhor. 

PENSAMENTO DA SEMANA 
O sacerdote é antes de tudo um sinal 

da solicitude de Deus pelo seu povo. 
O sacerdote é um dom que Deus 
dá à sua Igreja para guiá-la e ajudar 
cada um dos seus membros a avançar 
no caminho da santidade, através da 
escuta da Palavra de Deus, da vida 
sacramental, do serviço fraterno, etc.

[Dominique Greiner]

FESTA DO CERCO - peditório do rol
A comissão de festas de S Sebastião 

“O Cerco” informa que estão abertas 
as inscrições para os figurados da 
procissão a realizar no dia 14/08/2022. 

A partir da próxima semana andará pelas 
portas um membro da comissão de 
festas de forma a efetuar as respetivas 
inscrições. Qualquer dúvida podem 
contactar com os membros da comissão 
de festas ou através do seguinte contato 
967865773 (Carla Rodrigues). 

ORDENAÇÕES DIACONAIS [17 DE JULHO]
Este domingo, dia 17 de julho, às 

15h30, na cripta do Sameiro, o nosso 
arcebispo, D. José Cordeiro ordena 
diáconos Bruno Lopes, da paróquia 
de Calendário, Tiago Costa e Vítor 
Couto, ambos da paróquia de Ribeirão, 
e o Rafael Gonçalves, da paróquia 
de S. Eulália de Oliveira, Barcelos. 
Podíamos ter tão-somente dito que 
seriam ordenados quatro novos 
diáconos. Mas ultrapassemos a lógica 
dos números e da quantificação das 
vocações. Vejamos rostos, pessoas, vidas 
chamados por Deus para servirem a 
Igreja e a humanidade. Depois de dois 
anos consecutivos sem ordenações 
presbiterais, agradecemos as vidas 
doadas destes quatro jovens e pedimos 
que Deus consuma o bem que neles 
começou. Preparemo-nos, rezando este 
excerto da oração de ordenação dos 
diáconos que abaixo transcrevemos, 
para unirmo-nos espiritualmente ao 
nosso Arcebispo no momento da 
ordenação dos neo-diáconos.

Olhai também agora, Senhor,
com igual benevolência 
para estes vossos servos,

que humildemente dedicamos ao 
ministério do diaconado

para servirem ao vosso altar.
Enviai sobre eles, Senhor,

nós Vos pedimos, o Espírito Santo,
que os fortaleça com os sete dons da 
vossa graça, a fim de exercerem com 

fidelidade o seu ministério.
Brilhem neles as virtudes evangélicas:
a caridade verdadeira, a solicitude pelos 

doentes e pelos pobres, a autoridade 
modesta, a rectidão perfeita e a 

docilidade à disciplina espiritual.

Terça, 19 / Julho > 19h / MosTeiro
7º dia por Marco Aurélio Gonçalves 

Capa; António Martins e esposa 
m.c. filhos; Esperança Lopes m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 20 / Julho > 19h / p. da Graça

QuinTa, 21 / Julho > 19h / Cap.sra do Ó 
7º dia pelo Pe José Zeferino Esteves; 

Miguel Coelho de Castro m.c. filhos; 
Manuel Duarte Gomes, cunhado, pais 
e sogros m.c. esposa e filhos; Maria 
do Livramento Costa Martins m.c. 
marido e filhos; António Costa e esposa 
m.c. filho Manuel e nora; José Joaquim 
Costa Vilaça, pais e sogros m.c. esposa

Sexta, 22 / Julho > 19h / p. da Graça

sÁBado, 23 / Julho > 19h / Cap.sra do Ó
Manuel Pereira de Castro m.c. filhos; 

Manuel Ferreira Castro e Maria 
Ferreira Gomes m.c. filha

SÁBado, 23 / Julho > 20h / iG. p. da Graça

XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 24 / Julho > 9h / p. da Graça

doMinGo, 24 / Julho > 10h30 / MosTeiro
Alberto do Fundo m.c. família; Tereza 

Cardoso Oliveira m.c. família; Ana 
Joaquina Dias Gomes m.c. marido e 
filhos; António Dias Correia e Rosa 
Ferreira da Mota m.c. filhas; João 
Gonçalves Ribeiro e esposa m.c. filhos; 
Avelino Macedo Dias m.c. família

CalendÁrio liTÚrGiCo
18 | S. Bartolomeu dos Mártires, bispo
20 | S. Apolinário, bispo e mártir
21 | S. Lourenço de Brindes, presbítero e 

doutor da Igreja
22 | S. Maria Madalena
23 | S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
24 | XVII Domingo do Tempo Comum

leiTores
dia 23 / Julho [capela]

Leitores - a designar
dia 24 / Julho [moSteiro]

Introdução - Laura
1ª Leitura - Sofia
2ª Leitura - Miranda
Or. Universal - Carlinhos
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