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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.



 
 EUCARISTIAS 

 
         

 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES 
 

MOMENTO DE ORAÇÃO. Este domingo, às 17h30, teremos 
na Igreja Nova uma hora de oração e adoração ao 
Santíssimo. 
 
CONSELHO PASTORAL. No dia 13 de Julho, segunda feira às 
21h00, haverá reunião do Conselho Pastoral Paroquial. 
 
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 
 
14.07  
. Reunião da Conferência 
Vicentina 
 
19.07 
. Ordenações Sacerdotais 
 
. Aniversário Agrupamento 
219 CNE 
 
 
Agenda Litúrgica 
 
15.07 
. São Boaventura 
16.07 
. Na. S.ra do Carmo 
17.07 
. Beato Inácio de Azevedo 
e comp. 
18.07 
. São Bartolomeu dos 
Mártires 
 

 

 

Dom. 12. 09h00 Confraria de São Brás 
  11h00 POVO DE GUALTAR 
 
Seg. 13. 19h00 José Dias Machado 
 
Ter. 14. 19h00 Orlando Manuel Palmeira Sousa 
 
Qua. 15. 19h00 Maria de Fátima Pinto Gonçalves; Glória Martins e marido; 

Manuel Maria Torres Fernandes e Teresa Rodrigues Oliveira; 
Domingos Henrique Sousa Gonçalves e fam.; José Fernandes 
Marques; Luís Vieira Marcos e fam.; António Pinheiro (A); 
Narcisa Cunha Pereira e mãe; Maria de Fátima Peixoto 

 
Quin. 16. 19h00 Avelino Ribeiro Braga e Rosa Ramoa 
 
Sex. 17. 19h00 Maria Conceição Carvalho 
 
Sáb. 18. 18h30 Delfina de Jesus Vieira; Jorge Mota Lopes (A); José Maria 

Guimarães; Aniceto Nascimento Gomes; Maria Jesus 
Gonçalves Oliveira e fam.; Manuel Joaquim Silva e esposa; 
Maria Fátima Ferreira; Maria Josefa Ferreira e fam.; Maria Jesus 
Machado; António Costa Magalhães 

 
Dom. 19.  09h00  José Ribeiro da Mota 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
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