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Génesis 18, 20-32
Salmo 137 (138)

Colossenses 2, 12-14
Lucas 11, 1-13

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ser ‘poetas da 
oração’: rezar 
com palavras 

próprias

O diálogo quotidiano com Deus, a 
vida alicerçada na amizade com 
Jesus Cristo: eis o essencial para 
fortalecer o caminho do discipulado. A 
fé cristã amadurece através de uma 
relação de confiança. Apoia-se na 
convicção de que, com Jesus Cristo, 
«fostes ressuscitados pela fé que 
tivestes no poder de Deus». Abraão, 
o pai dos crentes, oferece-nos um 
exemplo de confiança perseverante. 
Insiste com Deus, uma e outra vez, 
certo de que vai ser atendido: «Se o 
meu Senhor não levar a mal, falarei 
ainda esta vez». O salmista confirma 
a mesma segurança: «Quando Vos 
invoco, sempre me atendeis, Senhor». 
Semelhante é também o ensinamento 
do Mestre aos discípulos: «Quem pede 
recebe; quem procura encontra; e a 
quem bate à porta abrir-se-á».

A oração frequente e sincera é uma 
‘vitamina’ poderosa, tem um impacto 
profundo em nós e ao nosso redor. 
Neste Segundo Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos, saboreemos este convite: 
«‘Tornemo-nos, também nós, um 
pouco poetas da oração: adquiramos 
o gosto de procurar palavras que nos 
são próprias, voltando a apoderar-nos 
daquelas que a Palavra de Deus nos 
ensina’. A nossa imploração confiante 
pode fazer muito: é capaz de 
acompanhar o grito de dor de quem 
sofre e pode contribuir para mudar os 
corações. Podemos ser ‘o “grupo coral” 
permanente dum grande santuário 
espiritual, onde a oração de súplica 
e o canto de louvor sustentam a 
comunidade que trabalha e luta no 
campo da vida’».

“Quem pede “Quem pede 
recebe”recebe”

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

A oração parte do pressuposto de que 
Deus não está longe nem ausente; 
antes, conhece e acompanha cada 
um dos nossos passos. Deus continua 
junto de nós. Aproximemo-nos e 
tratemos da amizade com ele, como 
escreveu Santa Teresa de Jesus. O 
Papa Francisco, entre 2020 e 2021, fez 
38 catequeses sobre a oração. Vale 
a pena ler e saborear! Explica o Papa 
que fala muito da oração, «porque, 
se não rezarmos, não teremos forças 
para ir em frente na vida. A oração é 
como o oxigénio da vida. A oração é 
atrair sobre nós a presença do Espírito 
Santo que nos leva sempre em frente». 
A oração é a nossa vitamina!



 

 
 paroquia.gualtar@arquidiocese-braga.pt 

 

 

 www.arquidiocese-braga.pt/gualtar 

 
 

 paroquiadegualtar 
 

 paroquiadegualtar 
 

 KyriosChMS 

 

+351 965 098 699 | 253 144 740 

Seg. 25 08h00 Custódio Maia (A) 

Ter. 26 18h30 30º dia Maria de Fátima Vasques Lopes; Marco Aurélio Rodrigues 

Lima 

Qua. 27 18h30 7º dia de Ramiro Augusto da Silva Matos; 30º dia de Francisco 

Rodrigues (Conf. S. Brás); Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais e 

sogros; Severino Costa Simões; Maria do Egipto Viegas 

Qui. 28 18h30 José Vieira Marcos, pais e sogros 

Sex. 29 18h30  

Sáb. 30 18h00 Alfredo Malheiro; Rogério Torres Machado; Alzira Malheiro Silva e 

marido; Maria Helena Barbosa Silva (A); Adelaide Moura Pereira; 

Carlos Alberto Rodrigues, Aurélio Veiga Pereira e esposa; António 

Ferreira Machado; Júlio Dias Rodrigues; João Gomes; Manuel 

Baltazar Correia Caldas; Elvira Conceição Silva (Conf. Nª Sra. 

Purificação/S. Pedro) 

Dom. 31 08h00 Almas (Conf. Almas) 

  11h00 PELO POVO 

JMJ. Em 2023 Portugal vai receber muitos milhares de jovens de todo o mundo para 

um encontro com o Papa. Na semana anterior, de 26 a 30 de julho, milhares de 

jovens estarão nas outras dioceses em partilha de experiência de fé. Na nossa 

diocese queremos acolher estes jovens peregrinos nas paróquias, preferencialmente 

em famílias de acolhimento. Para isso convido as famílias da nossa comunidade a 

pensar na possibilidade de acolher estes jovens. Como podem conferir pelo 

desdobrável próprio, as famílias de acolhimento devem providenciar espaço para 

acolher no mínimo dois jovens, disponibilizar local para higiene diária, e garantir os 

pequenos almoços e pontualmente uma ou outra refeição. 

N.B.: As fichas de inscrição devem ser entregues até 20 de Setembro. Nos próximos 

dias haverá também a possibilidade de fazer a inscrição eletronicamente, na página 

da paróquia. 

 

AGRADECIMENTO. Na passada quarta-feira tive a grata oportunidade de celebrar 
convosco eucaristia de ação de graças pelo dom da vida e da vocação que Deus me 
concedeu, e pelos 25 anos de vida sacerdotal. Vivi esse dia, como sempre, na 
gratidão por todas as pessoas que Deus coloca na minha vida. Se tenho sido 
dispensador da graça de Deus para vós, cada um de vós pessoalmente, e, juntos, na 
nossa vida em comunidade, tendes sido para mim bênção de Deus! 
Agradeço a celebração e o convívio que preparastes, e, sobretudo, o modo como 
foram preparados, na simplicidade e em comunidade interparoquial, verdadeiro 
rosto do que o Evangelho nos propõe, e testemunho de experiência sinodal que a 
Igreja nos chama a ser nos dias de hoje. 
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Agenda Paroquial 

 
24.07 

. 2º Dia Mundial dos 

Avós e Idosos 
 

09.08 
. Reunião Conferência 

Vicentina 

 
14.08 

. Ofertório para Pastoral 
da Mobilidade 


