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DÉCIMO OITAVO 

Coelet 1, 2; 2, 21-23
Salmo 89 (90)

Colossenses 3, 1-5.9-11
Lucas 12, 13-21

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Transmitir 
a alegria e a 

vontade de viver

Valorizar o que é essencial, em 
detrimento do que é efémero: «Se 
ressuscitastes com Cristo, aspirai 
às coisas do alto». Tudo o resto é 
‘vaidade’, afirma o sábio do terceiro 
século antes de Cristo: «vaidade 
das vaidades: tudo é vaidade». Diz o 
Mestre a todos os que o escutam: «A 
vida de uma pessoa não depende 
da abundância dos seus bens». 
Palavras de sabedoria e de respeito 
pelo ser humano. Uma única riqueza é 
importante: a do amor e da vida que 
se recebe de Deus para ser partilhada 
com os outros. Peçamos a Deus que 
nos sacie com a sua bondade para 
«chegarmos à sabedoria do coração». 
Por outras palavras, trata-se de nos 
revestirmos do ‘homem novo’, ou seja, 
estarmos dispostos a viver como 
homens e mulheres ressuscitados.

A ‘pessoa vitamina’ transmite alegria 
e vontade de viver. Esforça-se por 
aprender a contemplar as pequenas 
dádivas, a usufruir das coisas simples 
e agradáveis de cada dia. É também 
por aqui que passa a aspiração 
às ‘coisas do alto’. Começamos a 
viver como homens e mulheres 
ressuscitados, quando sabemos 
contemplar o quotidiano, quando 
abrimos os olhos com espanto, 
«a fim de viver plenamente e com 
gratidão um dos pequenos presentes 
da vida». Começamos a viver como 
ressuscitados, quando usamos as 
nossas capacidades para fazer coisas 
boas, «cultivando a fraternidade, 
seguindo Jesus e apreciando cada 
pequena alegria da vida como um 
presente do amor de Deus».

“Aspirai às coisas “Aspirai às coisas 
do alto”do alto”

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

Somos exortados a entrar numa nova 
ordem, que supera a ganância do 
dinheiro e as diversas contradições 
deste mundo, as causas de confrontos 
e divisões. O cristão assume-se como 
‘homem novo’, pensa como Jesus 
Cristo, olha o mundo como o Mestre, 
ama do mesmo modo, deixa-se 
iluminar pelo Espírito do Ressuscitado. 
Esta é uma possibilidade ao alcance 
de todos, sem qualquer tipo de 
segregação. Todos podemos aceder 
à vida divina. Todos podemos ter 
alegria e vontade de viver, colocando 
ao serviço dos outros os nossos bens, 
sejam materiais, sejam os dons que 
nos foram dados por Deus.
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BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor de tudo e de todos:
 Tu recordas-nos hoje e sempre
 que a vida verdadeira não depende 
 da abundância dos nossos bens.
Abençoa esta nossa refeição,
 liberta-nos da ânsia de possuir 
 e guarda-nos de toda a avareza,
 para que os dons recebidos por cada um, 
 se multipliquem ao serem partilhados 
 na alegria da mesa 
 da nossa Casa Comum. Ámen. 

PARA REFLETIR...
 

 Leitura do Livro de Coelet  
   Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23
Vaidade das vaidades – diz Coelet – 

vaidade das vaidades: tudo é vaidade. 
Quem trabalhou com sabedoria, 
ciência e êxito, tem de deixar tudo a 
outro que nada fez. Também isto é 
vaidade e grande desgraça. 

 Mas então, que aproveita ao homem 
todo o seu trabalho e a ânsia com que 
se afadigou debaixo do sol? 

 Na verdade, todos os seus dias são 
cheios de dores e os seus trabalhos 
cheios de cuidados e preocupações; e 
nem de noite o seu coração descansa. 
Também isto é vaidade.

Num tempo onde a ditadura da imagem, 
do parecer e do aparecer são fins de tan-
tas existências, a Palavra deste Domin-
go, particularmente a primeira leitura, 
é bem oportuna para nos recordar a 
fugacidade e a transitoriedade da vida. 

Por sua vez, o Evangelho deste domingo 
chama a atenção para a relação com 
os bens materiais. A ditadura do “ter”, 
do amealhar para usufruto pessoal 
sem a capacidade de olhar para os 
outros é também uma realidade em 
tantas pessoas. As coisas materiais são 
importantes à vida, não têm que ser 
desprezadas, mas não podem ser um 
fim na vida. Por isso, Jesus desmascara 
a ganância e a avareza, para nos recordar 
que a vida vale muito mais do que as 
coisas que se amealham e que viver em 
autorreferencialidade é contraditório ao 
seu projeto.

Possa esta Palavra ajudar cada um a sa-
ber cuidar das feridas da fraternidade, 
tratando cada pessoa como irmão.

CALENDÁRIO LITÚRGICO
1 | S. Afonso Maria de Ligório, bispo e 

doutor da Igreja
2 | S. Eusébio de Vercelas, bispo; S. Pedro 

Juliano Eymard, presbítero 
4 | S. João Maria Vianney, presbítero
5 | Dedicação da Basílica de Sta Maria Maior
6 | Transfiguração do Senhor [FESTA]
7 | XIX Domingo do Tempo Comum

LEITORES
DIA 6 / AGOSTO [capela]

Leitores - a designar
DIA 7 / AGOSTO [mosteiro]

Introdução - Luís
1ª Leitura - Emília
2ª Leitura - Sérgio
Or. Universal - Miranda

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). 

INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA DE EMRC
Estão a decorrer as matrículas nas 

escolas públicas para o ano letivo de 
2022/2023. A disciplina de EMRC 
(Educação Moral e Religiosa Cató-
lica), que é de oferta obrigatória e de 
escolha livre em todas as escolas do 
Estado, não se confunde com a cate-
quese paroquial nem concorre com ela. 
Esta disciplina, assegurada pela Igreja 
Católica, oferece aos alunos, em con-
texto escolar, uma “sabedoria de vida”, 
aberta à transcendência e mobilizado-
ra dos valores do humanismo cristão. 
Ela é essencial para quem procura 
um ensino que promove a formação 
integral dos alunos a partir da visão 
cristã da pessoa humana e do mundo.

PENSAMENTO DA SEMANA
«Não há nada que nos descanse mais do 

que estar com alguém que nos ama.»
Pe. Vasco Pinto Magalhães, sj

TERçA, 2 / AGOSTO > 19h / MOSTEIRO
7º dia de Manuel Correia Igreja; 

Esperança Lopes m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó

Quarta, 3 / agosto > 19h / p. da graça

QuINTA, 4 / AGOSTO > 19h / CAp. SRA DO Ó
Francisco Gonçalves m.c. filha Luísa; 

Carlos Gomes Antunes Duarte e 
esposa m.c. filho Manuel; Paulo da 
Silva Marques, filha e família m.c. 
esposa; Miguel Coelho de Castro m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó;

sexta, 5 / agosto > 19h / p. da graça

SÁBADO, 6 / AGOSTO > 19h / CAp. SRA DO Ó
Associados falecidos do Imaculado 

Coração de Maria m.c. devotos do 
lugar da Barrosa (Rosalina Capa); 
Familiares e pessoas amigas falecidas 
de Fátima Costa; Brás Faria de 
Macedo m.c. esposa e filhos; José 
Luís Costa Ferreira, pais e sogros 
m.c. esposa e filhas; Teresa Aurora 
Coelho da Silva e Manuel de Sousa 
Oliveira m.c. filhos; José Gomes 
Soares Magalhães e família m.c. 
esposa; Boaventura Gonçalves e 
esposa m.c. filha Maria

sÁBado, 6 /agosto > 20h/ig. p. da graça

XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM
domiNgo, 7 / agosto > 9h / p. da graça

DOMINGO, 7 / AGOSTO > 10h30 / MOSTEIRO
Em honra do Imaculado Coração de 

Maria m.c. devotos; José Fernandes 
(Camilo) m.c. família; Zacarias 
Barbosa m.c. filhos; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. filha Palmira; 
Teresa Gonçalves m.c. marido e filhos; 
Joaquim da Silva Peixoto e esposa 
m.c. filha Teresa; Custódia Espírito 
Santo e marido m.c. filhas; Augusto 
Alves Pinto e esposa m.c. filha Isabel; 
José Lopes de Freitas e esposa e José 
Auspício O. Freitas m.c. família; Maria 
Conceição Loureiro m.c. Confraria de 
Ns Sr do Rosário; Teresa Gonçalves 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

DOMINGO, 7 /agosto > 11h45/ QuiNtalejo
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