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Jeremias 38, 4-6.8-10
Salmo 39 (40)
Hebreus 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que eu 
estou disposto 

a mudar?

Há provações que podem surgir 
na vida dos crentes. Apesar dos 
obstáculos, a fé dá a força para os 
ultrapassar. O profeta é torturado por 
causa da sua missão. Acusam-no de 
não procurar «o bem do povo, mas 
a sua perdição». Como o salmista, 
Jeremias não perde a confiança em 
Deus: «Esperei no Senhor com toda a 
confiança e Ele atendeu-me». Jesus 
Cristo também é exemplo de injusta 
condenação: «suportou contra Si 
tão grande hostilidade da parte dos 
pecadores, para não vos deixardes 
abater pelo desânimo». Entretanto, ao 
evocar a sua Paixão, o Mestre alerta 
os discípulos para as provações que 
podem encontrar: «estarão cinco 
divididos numa casa: três contra dois 
e dois contra três». A minha fé até 
onde é capaz de resistir?

O nosso equilíbrio emocional e 
espiritual é estimulado pelas ‘pessoas 
vitamina’. Elas têm a habilidade de 
afastar o negativo e potenciar o que 
há de positivo em si e nos outros. São 
fonte de inspiração, também diante 
dos contratempos e dos sofrimentos. 
Essas são as pessoas que nos dão 
incentivo, quando estamos sem 
forças, sabem conectar «com o que 
temos de melhor, potenciam as 
nossas ideias, abrem o nosso coração, 
irradiam entusiasmo e cada conversa 
ou atividade que temos com elas 
levantam-nos o ânimo. A sua alegria 
é contagiosa, têm uma capacidade 
transbordante para fazerem os outros 
sorrir, para dar a volta à situação, para 
nos fazer olhar para o lado bom das 
coisas» (Marian Rojas Estapé).

“Não vos deixardes “Não vos deixardes 
abater pelo desânimo”abater pelo desânimo”

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

Para não nos deixarmos abater pelo 
desânimo, precisamos de colocar os 
olhos em Jesus Cristo e em tantos 
homens e mulheres que foram e são 
capazes de atravessar ou de vencer 
as provações. Hoje, inspirados por 
eles, compete-nos fazer a nossa parte, 
que consiste em manter a esperança, 
de modo a atravessar ou a vencer 
as provações com confiança. Em 
vez de nos focarmos nos problemas, 
aprendamos a procurar as soluções. 
Acreditemos nisto: o mundo e as 
pessoas só mudam, quando eu 
começar a mudar a minha relação 
com o mundo e com as pessoas. O 
que é que eu estou disposto a mudar?
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trativos da Confraria. No entanto, 
apesar das várias solicitações não me 
foi apresentada qualquer lista para 
eleição. 

Em reunião com alguns irmãos e 
membros da anterior mesa admins-
trativa fomo-nos apercebendo que há 
um generalizado desinteresse e moti-
vação por parte dos irmãos, aleada a 
um desconhecido sobre o significado 
e sentido da Confraria nos tempos de 
hoje. Além disso, a situação econó-
mica em que a Confraria se encontra, 
não consegue dar resposta às exigên-
cias que os estatutos obrigam. 

Deste modo, é necessário proceder à 
alteração dos estatutos, aplicados aos 
tempos presentes, impondo-se, as-
sim, uma reflexão séria e profunda, 
bem como a compreensão e colabo-
ração de todos.

Para darmos andamento a este pro-
cesso, e após minha solicitação para 
que alguns irmãos constituissem uma 
Messa Adminstrativa Provisória (sem 
isso, não é possível haver mudanças!!!), 
são nomeados os seguintes elementos 
para constituirem os Órgãos necessá-
rios ao seu funcionamento (ainda são 
necessários mais algumas pessoas):

- Órgão de Administração: 
Presidente: Feliciano Gomes Peixoto; 
Secretário: António Gomes Taveira; 
Tesoureiro: Manuel Coelho Gomes;

- Presidente da Assembleia: 
Albino Oliveira Peixoto

Vogais: Fernando Fernandes Faria; 
 Joaquim Lopes Gomes;
 Manuel Gomes Gonçalves;
 José Joaquim Gomes Rodrigues;
 Francisco Gomes Quintas
BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor Jesus,
 Hóspede e peregrino,
 que suportastes contra Ti
 tão grande hostilidade, 
 converte-nos à hospitalidade,
 para que na nossa mesa familiar,
 haja sempre um lugar para Ti,
 que nos visitas no rosto de cada pessoa,
 de cada migrante ou refugiado, 
 que busca o nosso coração,
 para encontrar nele
 um lugar de paz e de pão. 

de Ns Sra do Rosário; António José 
da Cunha Pires m.c. família; Cândida 
Ferreira Vilaça m.c. filhos, netos e 
bisnetos; Teresa Gonçalves m.c. pessoa 
amiga; Ana Joaquina Dias Gomes m.c. 
marido e filhos; Domingos Loureiro 
Gomes, esposa, pais e sogros m.c. 
filhos; António Ferreira Mendes mc. 
esposa e filhos; Carlos de Castro No-
gueira m.c. família; Avelino Macedo 
Dias m.c. família

CALENDÁRIO LITÚRGICO
15 | ASSUNÇÃO DA VIRGEM STA MARIA
17 | S. Beatriz da Silva, virgem
19 | S. João Eudes, presbítero
20 | S. Bernardo, abade e dr da Igreja
21 | XXI Domingo do Tempo Comum

LEITORES
DIA 15 / AGOSTO [mosteiro]

Introdução - Jorge Gomes
1ª Leitura - Anabela
2ª Leitura - Paulo Barbosa
Or. Universal - Conceição Araújo

DIA 20 / AGOSTO [capela]
Leitores - a designar

DIA 21 / AGOSTO [mosteiro]
Introdução - Luísa
1ª Leitura - Claúdia Martins
2ª Leitura - Laura
Or. Universal - Carlos Araújo

CORPOS GERENTES 
  DA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO Ó
De acordo com os Estatutos da Con-

fraria de Nossa Senhora do Ó, im-
põe-se a necessidade da constituição 
de uma mesa adminstrativa para ges-
tão dos bens materiais e aplicação das 
obrigações estatutárias. 

Os órgãos adminstrativo eleitos an-
teriormente (2017), terminaram o 
seu mandato em dezembro de 2020. 
Dado termos vivido em tempo de 
pandemia, foi-lhes pedido que con-
tinuassem mais um ano, até ser opor-
tuno haver novas eleições, segundo os 
estatutos.

No passado mês de novembro, en-
quanto pároco e órgão de vigilância, 
convoquei os irmãos da Confraria a 
apresentarem, pelo menos uma lista, 
para se constituir os Órgãos Admins-

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 Virgínia 
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

TERçA, 16 / AGOSTO > 19h / MOSTEIRO
Estefânia Gomes Duarte Costa m.c. 

marido e filhas; Esperança Lopes m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 17 / agosto > 19h / p. da graça

QuINTA, 18 / AGOSTO > 19h / CAp. SRA DO Ó
António Esteves m.c. esposa e filhos; 

Américo Ferreira Guerra Fontes, filho 
António e família m.c. Família; João 
Ferreira Abreu m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Miguel Coelho de Castro 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

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

SÁBADO, 20/AGOSTO > 19h /CAp. SRA DO Ó
Em honra da Sagrada Família m.c. 

associados; Manuel Pereira de Castro 
m.c. filhos; Manuel Gonçalves e 
esposa m.c. filho Joaquim; Maria 
do Livramento Costa Martins m.c. 
marido e filhos; Manuel da Mota 
Nogueira, esposa, filhos, genros, nora 
e netos m.c. neta Fátima; Manuel 
Duarte Gomes, cunhado, pais e 
sogros m.c. esposa e filhos; Francisco 
Gonçalves Miranda m.c. filhos

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

XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM
domiNgo, 21 / agosto > 9h / p. da graça

DOMINGO, 21/AGOSTO > 10h30 /MOSTEIRO
Irmãos vivos e falecidos da Confraria 

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:miredetibaes%40arquidiocese-braga.pt?subject=
site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiademiredetibaes/
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiademiredetibaes/

