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DÉCIMO QUINTO

Isaías 55, 10-11
Salmo 64 (65)

Romanos 8, 18-23
Mateus 13, 1-23

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quais são os 
obstáculos que, 
em ti, impedem 

a palavra de 
Deus de produzir 

abundantes 
frutos?

A fecundidade da palavra de Deus 
é comparada à fertilidade causada 
pela água: «não volta sem ter 
produzido o seu efeito [...], sem ter 
realizado a sua missão». Deus é ativo e 
diligente semeador. Lança a semente 
da palavra nos nossos corações: 
«Saiu o semeador a semear». Como 
também os organiza com todos os 
cuidados: «preparais a terra; regais 
os seus sulcos e aplanais as leivas». O 
resultado está do nosso lado: permitir 
que prepare o nosso coração para 
acolher a semente da palavra e fazer 
surgir muitos e bons frutos: «aquele 
que recebeu a palavra em boa terra é 
o que ouve a palavra e a compreende. 
Esse dá fruto». Esta disponibilidade 
para ouvir e compreender a palavra 
confirma a nossa libertação, «a 
gloriosa liberdade dos filhos de Deus».

 
O primeiro passo para crescer 
na oração é perceber e permitir a 
presença e ação de Deus em nós e no 
mundo. Parece tão fácil. E torna-se tão 
exigente. Incomoda-nos não ser os 
protagonistas. Gostamos de controlar 
tudo, saber o que vai acontecer a 
seguir, medir todos os pormenores, 
decidir o rumo, ter o domínio sobre 
todas as coisas, até sobre a ação 
divina. O melhor que podemos fazer 
é ser permeável à presença e ação 
de Deus. É dar a Deus autorização 
para nos amar. E estar desperto 
para reconhecer as ‘sementes’ 
lançadas no coração. Uma oração 
autêntica é capaz de produzir frutos 
que nos tornam mais confiantes, 
mais humildes, mais amorosos, mais 
pacientes, mais filhos de Deus.

“Preparais “Preparais 
  a terra”  a terra”

‘Aprender a orar’, nova série 
em laboratoriodafe.pt

O primado 
de Deus
A parábola nos ajude a perceber 
que a palavra é poderosa e eficaz, 
produz uma grande colheita, 
quando deixamos Deus agir em 
nós. Os resultados positivos da 
colheita confirmam a gratuidade e a 
desproporção do dom divino.
Voltemos a esta parábola (versículos 
1 a 23 do capítulo 13 do evangelho 
segundo Mateus), uma e outra vez, 
ao longo da semana. Só Deus sabe 
os frutos que podem começar a 
germinar em ti e à tua volta.
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Terça, 14 / Julho >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco

Quarta, 15 / Julho > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco

QuinTa, 16 / Julho >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Intenção: 7º dia por Manuel Ribeiro de 
Oliveira (faleceu no dia 11/07/2020)

Sexta, 17 / Julho >  19h / CaP. Sra da Graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

Nestes primeiros tempos, as intenções se-
rão pelos últimos irmãos/ãs falecidos/as, 
da Confraria de Ns Sra da Graça, e que 
faleceram no tempo da pandemia. 

A confraria contactar,á a família, para 
agendar o dia em que será celebrada a res-
petiva intenção.

DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM 
doMINGo, 19 / Julho > 9h30 / P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Intenção: Missa Exequial por Maria 

Madalena Gonçalves da Mota (faleceu 
no dia 08/04/2020,  em França)

doMinGo, 19 / Julho > 19h / MoSTeiro
(dentro do mosteiro, no claustro do cemitério)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco
Intenção: 7º dia por Teresa Aurora Coelho 

da Silva (faleceu no dia 14/05/2020)

CalendÁrio liTÚrGiCo
13 | S. Henrique
15 | S. Boaventura, bispo e dr da Igreja
16 | Nossa Senhora do Carmo
17 |  Bb. Inácio de Azevedo, presbítero,
 e Companheiros, mártires
17 |  S. Bartolomeu dos Mártires, bispo

religiosa pretendida (neste caso, ca-
tólica). Os alunos com idade igual 
ou superior a 16 anos, que queiram 
frequentar a Disciplina de EMRC, 
têm obrigatoriamente de informar 
a escola da sua escolha, logo depois 
de publicadas as listas de turmas. A 
exigência destes procedimentos pos-
teriores ao ato de matrícula é nova e 
pode-nos apanhar “distraídos”. Não 
percamos “na secretaria” esta luta que 
travamos todos os dias, no ambiente 
escolar, por oferecer um contributo 
sábio, para a construção de um pro-
jeto de vida com sentido. 

ORDENAÇÕES PRESBITERAIS [19 de julho]
As ordenações dos quatro novos pres-

bíteros (padres) têm lugar dia 19 de 
Julho, às 15h30, na Cripta do Samei-
ro, e será transmitida no YouTuve e 
Facebook da Arquidicoese. Os novos 
presbíteros são: João Carlos Macha-
do Castro, da paróquia de Quinchães, 
arciprestado de Fafe, José Miguel da 
Silva Neto, da paróquia de Dume, 
arciprestado de Braga, Pedro Miguel 
Mendes de Sousa, da paróquia de 
Ronfe, do arciprestado Guimarães/
Vizela, e Manuel José Sousa Torre, 
da paróquia de Balasar, arciprestado 
de Vila do Conde/Póvoa de Varzim.

RECOMENDAÇÕES HIGIÉNICAS [GeraIS]
1. É obrigatório o uso de máscara (que 

deve ser colocada antes de entrar na Igreja), a 
qual só deverá ser retirada no momento 
da recepção da Comunhão Eucarística.

2. Os fiéis devem higienizar as mãos 
à entrada da igreja, com um produto 
desinfetante, e, se possível, cada um 
deve-se fazer acompanhar do seu.

ORAÇÃO para a BÊNÇÃO DA MESA FAMILIAR
Senhor, nosso Deus, 
 que, pela luz do Sol 
 e pela água da chuva,
 enches de fertilidade a Terra
 e dás a semente ao semeador 
 e o Pão para comer,
abençoa, na abundância do Teu amor,
 esta nossa mesa familiar,
 para que saboreemos 
 e imitemos a tua bondade,
 junto dos teus filhos, nossos irmãos. 
Ámen. 

jar comungar fica de pé, quem não vai 
comungar senta-se.

- é obrigatório higienizar as mãos an-
tes e depois de comungar, e se possí-
vel com o próprio gel que cada pes-
soa/família trás de casa.

- procedimento: retira a máscara (suge-
rimos tirar apenas de um lado e a ficar 
pendurada na outra orelha); higieniza as 
mãos; coloca as mãos uma sobre a outra 
(geralmente a esquerda sobre a direita); 
recebe a comunhão e leva-a à sua boca; 
higieniza as mãos e coloca a máscara. 

 Não se diz verbalmente o “Amen”.
- Distribuição do Boletim Paroquial. 
Recomendamos a utilização das redes 

sociais para a divulgação. Poderá fazê-
-lo, solicitando através do email da 
paróquia (para o receber por esse meio); 
ou então poderá descarregá-lo no site 
da paróquia ou através da App Kyrios 
ChMS. Deste modo, contribuiremos 
para a economia paroquial e a susten-
tabilidade ambiental. 

INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA DE EMRC  
Estão a decorrer as matrículas nas es-

colas para o ano letivo de 2020/2021. 
Os pais dos alunos e os alunos a par-
tir dos 16 anos têm a possibilidade 
de inscrição na disciplina de EMRC 
(Educação Moral e Religiosa Cató-
lica), que é de oferta obrigatória e de 
escolha livre em todas as escolas do 
Estado. Esta disciplina de EMRC, 
no curriculum escolar, não se con-
funde com a catequese paroquial 
nem concorre com ela, nem a subs-
titui. Esta Disciplina, assegurada pela 
Igreja Católica, oferece aos alunos, 
em contexto escolar, uma “sabedoria 
de vida”, aberta à transcendência e 
mobilizadora dos valores do huma-
nismo cristão. Ela é essencial, para 
quem procura uma educação integral, 
que não descura a dimensão religiosa 
da pessoa e da cultura. 

Queríamos alertar para situações iné-
ditas, este ano, no processo de matrí-
culas. Na inscrição online, tanto para 
o ensino básico como para o secun-
dário, os encarregados de educação 
encontram onde assinalar a opção de 
“EMR” (Educação Moral e Religio-
sa), devendo, posteriormente, infor-
mar a escola, sobre qual a confissão 

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS [Graça e tIbãeS]
- Distribuição da Sagrada Comunhão.
Deverá ser recebida nas próprias mãos. 

Começaremos a realizá-la da seguinte 
forma: 

- em espaços ao ar livre, as pessoas 
dirigem-se ao lugar da distribuição, 
guardando a distância de segurança 
entre os comungantes;  

- em espaços interiores, o celebrante 
vai passar pelos bancos. Quem dese-


