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DÉCIMO SEXTO

Sabedoria 12, 13.16-19
Salmo 85 (86)

Romanos 8, 26-27
Mateus 13, 24-43

PERGUNTA 
DA SEMANA

Qual é a 
importância que 

dás ao Espírito 
Santo, no teu 
quotidiano?

Os textos esboçam o retrato divino: 
«bondoso e compassivo, paciente e 
cheio de misericórdia e fidelidade»; 
«vê no íntimo dos corações»; tem 
«cuidado de todas as coisas». Jesus 
Cristo, através de parábolas, expande 
essas características. A frase repetida 
poderia ser proposta deste modo: 
‘A maneira de ser e de agir de Deus 
pode comparar-se’... ao semeador 
paciente, à grandeza escondida no 
grão de mostarda, às capacidades 
do fermento. Para vencer as nossas 
impaciências e fragilidades e 
podermos figurar entre «os filhos 
do reino», deixemos que converta 
o nosso coração. «O Espírito Santo 
vem em auxílio da nossa fraqueza, 
porque não sabemos o que pedir nas 
nossas orações». O seu impacto é, em 
simultâneo, portentoso e silencioso.

A petição é a mais habitual e 
espontânea forma de rezar, quando 
estamos nos primeiros degraus da 
vida espiritual. Dizemos a Deus o que 
pode ou tem de fazer em nosso favor 
ou em benefício de outrem. É legítimo 
interceder pelas necessidades que 
nos parecem mais urgentes, as 
que facilmente somos capazes de 
percecionar. Há, contudo, o perigo de 
ficarmos encurralados nas nossas 
fragilidades. Esquecemos aqueloutra 
proposta de Jesus Cristo: «seja feita a 
vossa vontade». Razão tem Paulo para 
nos lembrar que «não sabemos o que 
pedir». Ao invocar o auxílio do Espírito 
Santo, o nosso coração alarga-se 
à medida do coração de Deus. E 
a semente começa a germinar, o 
fermento começa a levedar.

“O  que pedir nas “O  que pedir nas 
nossas orações”nossas orações”

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

Invocar o 
Espírito Santo
Não conseguimos rezar bem, disse 
o cardeal Martini, porque temos a 
presunção de já saber rezar: «Não 
conseguimos rezar bem porque, logo 
à partida, temos a presunção de sabe 
rezar; deveríamos começar sempre 
por confessar: ‘Senhor, não sei rezar; 
eu sei que não sei rezar’. É já uma 
oração, pois recorremos ao Espírito 
Santo a quem devemos sempre 
invocar». Quando reconhecemos a 
nossa incapacidade é quando o sol 
começa a brilhar no nosso coração!



 
 EUCARISTIAS 

 
         

 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES 
 

ORDENAÇÕES. A Arquidiocese de Braga celebra, este 
domingo, a ordenação sacerdotal de quatro jovens. Será na 
cripta do Sameiro, às 15h30, estando reservada a 
participação de fiéis. No entanto, manifestemo-nos 
agradecidos ao Senhor da Messe pelo dom de novas 
vocações que concede ao Seu povo. 
 
PRIMEIRA COMUNHÃO. Na celebração eucarística das 11 
horas no dia 26 de Julho, um pequeno grupo de crianças fará 
a sua Primeira Comunhão. 
 
CONFERÊNCIA VOCENTINA. Continua a acolher as ofertas 
em géneros, que podem ser colocados junto do altar, no local 
indicado, em qualquer fim-de-semana do mês. Com a 
colaboração de todos, temos mantido a ajuda necessária às 
famílias que temos sinalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Paroquial 
 
 
 
Agenda Litúrgica 
 
 22.07 
. Santa Maria Madalena 
 
23.07 
. Santa Brígida 
 
25.07 
. São Tiago 
 
26.07 
. São Joaquim e Santa Ana  

 
 

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

Seg. 20. 19h00 Maria Conceição Rodrigues Machado 
 
Ter. 21. 19h00 Armando Ribas 
 
Qua. 22. 19h00 Caetano Sousa Teixeira; Amália Costa Lima (A); Maria Delfina 

Gomes (A); João Ferreira Machado; Maria Áurea Silva Mendes; 
António Góis Ribeiro e pais; André Eduardo Ferreira 
Gonçalves; Maria Corina Rolim e marido; Ana Vieira (A) 

 
Quin. 23. 19h00 António Fernandes, esposa e filhos 
 
Sex. 24. 19h00 Fernando Silva Ferreira e irmãos 
 
Sáb. 25. 18h30 Carlos Alberto Rodrigues; Maria Fátima Ferreira; Herculano 

Manuel Pires; Jerónimo Vilaça; Alfredo Armando Malheiro; 
Luís Peixoto Marcos; José Peixoto Marcos e fam.; Francisco 
Costa Palha e esposa; int. fam. Matos Nogueira; Vítor Manuel 
Figueiredo Petisca, pais e sogros; José Palha da Costa; Maria 
Conceição Fernandes Malheiro 

 
Dom. 26.  09h00  Alcina da Costa e marido 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
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