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PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que eu 
procuro o sentido 

da vida?

Felicidade, palavra de ordem. A 
Liturgia da Palavra revela-nos o 
verdadeiro segredo da felicidade. E 
projeta a nossa atenção para algo 
bastante revelador: «Onde estiver 
o vosso tesouro, aí estará o vosso 
coração» – adverte Jesus Cristo. 
Depois, anuncia o segredo: «Felizes 
esses servos, que o senhor, ao 
chegar, encontrar vigilantes». Felizes 
os que são fiéis, mesmo na noite da 
provação: em qualquer circunstância, 
são chamados a viver «cheios de 
coragem». Felizes aqueles que tudo 
esperam de Deus, porque «os olhos 
do Senhor estão voltados para os que 
O temem, para os que esperam na 
sua bondade». Felizes aqueles que, 
como Abraão e Sara, colocam a sua 
confiança em Deus, pois «a fé é a 
garantia dos bens que se esperam».

A autoestima é o primeiro passo 
para alcançar a felicidade. Serás feliz, 
quando compreenderes e aceitares 
as tuas capacidades e limitações, as 
tuas emoções e sentimentos. Porque 
«a felicidade consiste em ter uma vida 
conseguida, onde tentamos retirar 
o melhor partido dos nossos valores 
e aptidões. A felicidade consiste em 
fazer uma pequena obra de arte com 
a vida, esforçando-nos todos os dias 
por atingir a nossa melhor versão. 
[...] A felicidade tem a ver com a 
maneira como me vejo, analiso e 
julgo e com o que eu esperava de 
mim e da minha vida». Aqueles 
que são capazes de fazer disto o 
seu tesouro, tornam-se ‘pessoas 
vitamina’, têm o coração inundado de 
autoestima e de felicidade.

“Aí estará o vosso “Aí estará o vosso 
coração”coração”

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

Quais são os meus desejos? O que 
é que condiciona a minha maneira 
de viver? Como é que eu procuro o 
sentido da vida? O que é que me faz 
feliz? Uma pessoa ‘vitamina’ é uma 
pessoa luminosa. Primeiro, permite 
que o seu coração se encha da luz 
de Deus (oração); então, depois, 
torna-se um coração luminoso 
para iluminar os outros (compaixão, 
acolhimento e escuta, alegria e 
vontade de viver). Importa reconhecer 
que este processo não vem de fora 
para dentro; antes, para ser eficaz, 
tem de começar dentro de nós, pela 
autoestima, a consciência de que 
somos amados.
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no adro da Igreja, com a devida ante-
cedência. Fazemos um apelo à parti-
cipação, desde as crianças aos adultos, 
para que assim a procissão fique mais 
enriquecida com esse testemunho de 
fé, tornando o evangelho vivo.

Pedimos também a todos os pegado-
res, confrarias e colaboradores da 
procissão que estejam no claustro às 
16h45, encaminhando-se para jun-
to do respetivo andor (a entrada será 
pela porta das gentes - portaria de cima 
no adro). Deste modo, conseguiremos 
organizar tudo com mais calma e res-
peito, de forma a que a procissão saia 
da igreja já ordenada e processional.

Pedimos também a atenção para, no 
fim da procissão, as pessoas não dis-
persarem logo, pois a procissão só ter-
mina com a benção final que, tal como 
em anos anteriores, e se o tempo per-
mitir, será feita no adro da Igreja.

A todos um bem-haja pela colaboração e 
partilha e que São Sebastião nos proteja!

SEMANA NACIONAL 
             DA MOBILIDADE HUMANA [8 A 14]
108º DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 

Construir o futuro 
com os migrantes e os refugiados
«Não temos aqui cidade permanente, 
mas procuramos a futura» (Heb 13, 14)

«Senhor, tornai-nos portadores de espe-
rança, para que, onde houver escuridão, 
reine a vossa luz e, onde houver resig-
nação, renasça a confiança no futuro. 

Senhor, tornai-nos instrumentos da 
vossa justiça, para que, onde houver 
exclusão, floresça a fraternidade e, onde 
houver ganância, prospere a partilha. 

Senhor, fazei que aprendamos como é 
belo vivermos, todos, como irmãos e 
irmãs. Ámen.»

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Jesus Cristo, Servo de Deus: 
 Tu estás à nossa porta e bates!
 De coração vigilante e prontos para 

servir, queremos acolher-Te, Hóspede 
divino, para que sejas Tu o Anfitrião,

 que nos sentas e serves à mesa.
Tu que dás a cada um o alimento 

necessário e pedes muito mais a quem 
dás muito, faz-nos solidários nos bens 
e nos perigos, irmãos e companheiros 

 da Pátria celeste. Ámen.

da Cunha m.c. filha e neta Palmira; 
Familiares falecidos de Manuel Joa-
quim P. Ferreira; José Lopes de Freitas 
e esposa e José Auspício O. Freitas 
m.c. família; Maria Aurora Gonçal-
ves Rodrigues m.c. filha Teresa Capa; 
Daniel Filipe Machado Eira e Manuel 
José Rodrigues Pinto Machado m.c. 
família; Ernesto Eira e Olivia Araújo 
m.c. filho Armindo; Marco Aurélio 
Gonçalves Capa m.c. família

CALENDÁRIO LITÚRGICO
8 | S. Domingos, presbítero
10 | S. Lourenço, diácono e mártir
11 | S. Clara, virgem
12 | S. Joana Francisca de Chantal, religiosa
13 | S. Ponciano e S. Hipólito, mártires
14 | XX Domingo do Tempo Comum
15 | ASSUNÇÃO DA VIRGEM STA MARIA

LEITORES
DIA 13 / AGOSTO [capela]

Leitores - a designar
DIA 14 / AGOSTO [mosteiro]

Introdução - Paulo Barbosa
1ª Leitura - Sérgio
2ª Leitura - Conceição Vilaça
Or. Universal - Anabela

DIA 15 / AGOSTO [mosteiro]
Introdução - Jorge Gomes
1ª Leitura - Anabela
2ª Leitura - Paulo Barbosa
Or. Universal - Conceição Araújo

FESTA DO CERCO
No próximo fim de semana, reali-

zam-se as festas em honra do már-
tir S. Sebastião (Festa do Cerco). 

No Domingo, além da Eucarisita sole-
ne da festa, às 11h, haverá às 16h a re-
citação do Terço, Sermão e Procissão.

No que se refere à preparação e saída 
da procissão, seguiremos as indicações 
de anos anteriores. Assim, de modo a 
evitar estragos e barulhos excessivos 
dentro da Igreja, principalmente no 
momento da saída da procissão, os 
andores serão preparados no espaço 
do claustro (com algumas excepções, de-
viado à dimensão dos andares) e aí ficarão 
até à hora da saída. 

Também a preparação do figurado será 
feita em espaço próprio (informe-se atem-
padamente) e todos devem estar prontos 

TERçA, 9 / AGOSTO > 19h / MOSTEIRO
Maria de Lurdes Vieira Dias m.c. 

Marido e filhos; Às Almas do 
Purgatório, m.c. devoto

Quarta, 10 / agosto > 19h / p. da graça

QuINTA, 11 / AGOSTO > 19h / CAp. SRA DO Ó
7º dia Carlos Augusto da Piedade 

(marido de Cândida Pessoa Veiga) m.c. 
família Veiga; José Joaquim Costa 
Vilaça, pais e sogros m.c. esposa

sexta, 12 / agosto > 19h / p. da graça

SÁBADO, 13 /AGOSTO > 19h /CAp. SRA DO Ó
Manuel da Silva Gonçalves e esposa 

e filhas Teresa e Inês m.c. família; 
Joaquim Mendes da Rocha m.c. Teresa 
da Rocha; Manuel Joaquim Gomes 
Araújo e esposa m..c Rosa Ribeiro; 
Rosa Ferreira Araújo m.c. marido 
e filhos; António Gomes Araújo, 
Maria Gomes Moreira, marido e filho 
Joaquim m.c. Maria Teresa e filhas

sÁBado, 13 / agosto > 20h / ig. p. da graça

XX DOMINGO DO TEMPO COMUM
domiNgo, 14 / agosto > 9h / p. da graça

- FESTA DO CERCO -
DOMINGO, 14 / AGOSTO > 11h / MOSTEIRO

Em honra do mártir São Sebastião;
 Esperança Lopes m.c. filhos; José 

Agostinho Fernandes e esposa m.c. 
filhos; Teresa de Jesus Gomes Menezes 
m.c. marido; Manuel Gonçalves 
Gomes m.c. esposa; Maria Conceição 
Oliveira Gomes Vieira e Pais m.c. 
família; José Coelho de Castro, pais e 
sogros m.c. esposa, filhos e netos; José 
Fernando Gonçalves Castro e Amadeu 
Ferreira Castro m.c. mãe e irmãos; 
Avelino Macedo Dias m.c. neta

DOMINGO, 14 / AGOSTO > 16h / MOSTEIRO
Terço, Sermão e Procissão em honra de São Sebastião

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
SEGUNDA, 15 / agosto > 9h / p. da graça

SEGUNDA, 15/AGOSTO > 10h30 / MOSTEIRO
Quitéria Gomes de Lima, marido e 

filha m.c. filho Francisco; Manuel 
Joaquim Fernandes Coelho e Virgínio 
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