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Zacarias 9, 9-10
Salmo 144 (145)

Romanos 8, 9.11-13
Mateus 11, 25-302

PERGUNTA 
DA SEMANA

Na oração, 
buscas soluções 

imediatas ou tens 
paciência para 

esperar?

O Décimo Quarto Domingo é um 
hino à alegria e ao louvor: «Exulta de 
alegria... solta brados de júbilo... Eis o 
teu Rei, justo e salvador, que vem ao 
teu encontro». Esta capacidade em 
reconhecer a presença salvadora 
está ao alcance dos humildes, os 
«pequeninos», em contraponto com 
os «sábios e inteligentes». É a maneira 
de ser e de agir de Deus. Em Jesus 
Cristo, revela-se «manso e humilde de 
coração», disposto a aliviar todas as 
cargas, em especial dos que andam 
«cansados e oprimidos». Deus «é bom 
para com todos [...], ampara os que 
vacilam e levanta todos os oprimidos». 
O cristão abandona o domínio das 
«obras da carne», consciente de que 
«o Espírito de Deus habita em vós». 
Abre o teu coração para acolher tão 
bela proposta de vida!

O ritmo impôs-se tão frenético que o 
cansaço está entranhado na nossa 
vida. Até quando nos foi imposto 
um período mais calmo, ficamos 
cansados da quietude. Estamos tão 
habituados a pensar no que está para 
vir, no que temos de fazer a seguir, 
que já não sabemos saborear o 
instante de cada momento. Tomemos 
o conselho do poeta: deixa de olhar 
para fora, entra no teu coração, 
escava dentro de ti em busca de uma 
resposta profunda. Lembra-te de que 
Deus se revela aos ‘pequeninos’, os 
humildes que buscam dentro de si a 
sua presença, a partir dos momentos 
simples do quotidiano. Não queiras 
respostas imediatas e repentinas 
soluções. Começa sempre por 
bendizer a presença divina.

“O Espírito de Deus “O Espírito de Deus 
habita em vós”habita em vós”

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

Saborear
a quietude
Pensa nas vezes em que costumas 
rezar. Analisa a forma e o conteúdo 
das tuas orações. A primeira atitude, 
talvez até já o faças, consiste em 
acolher a presença, sentir-se habitado 
pelo Espírito Santo. Há quem use a 
respiração para tomar consciência 
desta presença espiritual. Deixa que 
o Espírito de Deus te conduza a uma 
quietude interior que te faça sentir 
amado, que te permita acolher Deus, 
com alegria. É Deus quem te oferece 
o descanso e a mansidão.



 
 EUCARISTIAS 

 
         

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES 
 

BAPTIZADOS/CASAMENTOS. Desde 30 de Maio, as 
celebrações dos sacramentos do Baptismo e do Matrimónio, 
já são possíveis, estando, no entanto, sujeitas nos seus ritos 
próprios, a algumas especificidades. A estas celebrações 
aplicam-se as mesmas indicações e condicionamentos 
estabelecidos para a celebração da Missa dominical, quanto 
à ocupação do espaço, às normas de higiene, e 
distanciamento entre pessoas. 
 
AULAS DE EMRC. Por estes dias ocorre o período de 
inscrição/renovação de matrículas nas escolas, que 
acontecem em moldes um pouco diferentes dos habituais, 
devido à situação de pandemia em que vivemos. A verdade 
é que esta pandemia faz-nos tomar consciência, mais que 
nunca, da necessidade de uma educação integral, que se 
preocupe, por isso mesmo, com todas as dimensões do ser 
humana, portanto também do ponto de vista moral e 
espiritual. Daí o convite aos pais e aos alunos, que se não 
desvalorizem as aulas de EMRC. Embora facultativas no 
programa escolar, devem ser vistas como um contributo para 
aprofundar os valores da vida humana e espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Paroquial 
 
12-07 
. Momento de Oração 
 
14.07  
. Reunião da 
Conferência Vicentina 
 
19.07 
. Ordenações 
Sacerdotais 
 
. Aniversário 
Agrupamento 219 CNE 
 
 
 
Agenda Litúrgica 
 
11.07 
. São Bento 

 

 

Dom. 05. 09h00 Confraria das Almas 
  11h00 POVO DE GUALTAR 
 
Seg. 06. 19h00 Maria Celeste Moutinho Moura Peixoto 
 
Ter. 07. 19h00 Maria Alves Ferreira e marido 
 
Qua. 08. 19h00 João Manuel Mendes Rodrigues (30º dia); Ludovina de Oliveira 

(A); Alexandre Elísio Pinto, esposa e filho; Carlos Augusto 
Oliveira e esposa; José Oliveira Monteiro; Zacarias Oliveira; 
Rosa Gomes Peixoto e marido; Maria Conceição Castro 
Franqueira (A) 

 
Quin. 09. 19h00 Manuel Carvalhais (A) 
 
Sex. 10. 19h00 Manuel da Costa (A) e esposa 
 
Sáb. 11. 18h30 Maria das Dores Palmeira Ferreira Marques; Domingos 

Ferreira Matos e fam.; Joaquim Braga Lopes e fam.; António 
Gomes Vieira e irmã Conceição; António Veiga Peixoto e filho; 
António Cerqueira Silva Sousa e esposa; Maria Rosa Anes (A); 
Rosa de Sousa, marido e filha; André Eduardo Ferreira 
Gonçalves (A); Eva Carvalho Marques e marido 

 
Dom. 12.  09h00  Confraria de São Brás 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
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