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1Reis 3, 5.7-12
Salmo 118 (119)

Romanos 8, 28-30
Mateus 13, 44-52

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que vives 
a perseverança, 
na relação com 

Deus?

Hoje, concluímos as «parábolas do 
Reino». Jesus Cristo não deixa de 
nos maravilhar: umas vezes, diz que 
Deus é descoberto por acaso; outras, 
que precisa de ser procurado com 
paciência. Em qualquer caso, «nós 
sabemos que Deus concorre em tudo 
para o bem daqueles que O amam». 
Chega, então, a pergunta: «Entendeste 
tudo isto?». Entender é ser capaz 
de perceber «coisas novas e coisas 
velhas» no ritmo da vida. Para isso, 
como Salomão, saibamos pedir, todos 
os dias, «um coração inteligente», 
ou seja, «um coração sábio e 
esclarecido». Esta prece remete para 
o verdadeiro tesouro que dá sentido 
à vida: «Para mim vale mais a lei da 
vossa boca do que milhões em ouro 
e prata». É a melhor herança que 
podemos alcançar!

 
Rezar não é passar o tempo a ‘pensar’ 
em Deus. Como se fosse um objeto 
da nossa dedicação. Isso é idolatria! 
A oração é uma questão de amor e 
adoração. Por isso, provoca em nós 
uma experiência de despojamento. 
No início, pode ser muito dolorosa, 
porque implica deitar fora tantas 
«coisas velhas», que nos impedem de 
encher o coração com o tesouro da 
palavra de Deus. Confronta-nos com 
o que não está bem na nossa vida, e 
com a necessidade de conversão. Isto 
pode levar ao desânimo, ao deixar 
de rezar para buscar sensações 
mais prazerosas. A perseverança faz 
surgir o dia em que o nosso coração 
se torna sábio e esclarecido pela 
presença de Deus que purifica e 
renova toda a nossa vida.

“Coração sábio “Coração sábio 
e esclarecido”e esclarecido”

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

Perseverança
A primeira atitude, na oração, é 
a serenidade paciente para se 
deixar envolver pelo amor de Deus. 
A iniciativa parte sempre de Deus. 
Entretanto, através da leitura assídua 
da Bíblia, permitimos que prepare 
o nosso coração e nele deposite a 
semente da sua palavra. Quando 
esse precioso dom cresce e leveda 
o nosso ser, ficamos tão contentes 
que deixamos tudo para permanecer 
sempre nessa comunhão de amor. 
Para chegar aqui, não podemos ficar 
quietos. Só a perseverança nos faz 
alcançar tamanha alegria.



 
 EUCARISTIAS 

 
         

 
 
 

INFORMAÇÕES 
 

NOMEAÇÃO. O senhor arcebispo nomeou-me pároco de 
Este São Mamede, cargo que passarei a exercer a partir de 
06 de Setembro próximo. Rezemos pelas vocações e 
procuremos despertá-las na nossa comunidade e nas nossas 
famílias. Recordo o desafio de que todos devemos participar 
nas tarefas de evangelização, apostolado e celebração da fé 
na comunidade. E peço a compreensão para os necessários 
ajustes de horários, que procurarei não alterem muito a vida 
da comunidade. 
 
DIA DOS AVÓS. São os primeiros a chegar à maternidade 
e reconhecem de imediato qualquer parecença familiar. Mais 
tarde, ouvem em silêncio as queixas, as dúvidas e os 
sobressaltos. Emocionam-se com etapas vencidas, com os 
estudos terminados. Criam laços que não conhecem limites. 
Os avós sustentam a vida das famílias. 
Os avós são testemunho concreto e real de outros tempos. 
E quando o contam, sentados à mesa em almoços de 
domingo ou felizes com uma visita inesperada, transformam 
histórias antigas em lições de vida.  
Os avós são um tesouro. Neste tempo que vivemos, 
precisamos de o dizer de forma clara, de o defender de forma 
assertiva. 
O DIA DOS AVÓS é uma oportunidade para dar graças, 
abraçar e celebrar a presença dos Avós no passado e no 
presente, ir às próprias raízes e descobrir neles a ternura e o 
amor de Deus. 
 

Da Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Paroquial 
 
02.08 
. Adoração Santíssimo 
 
11.08 
. Reunião Conferência 
Vicentina 
 
 
 
Agenda Litúrgica 
 
29.07 
. Santa Marta 
 
31.07 
. Santo Inácio de Loiola 
 
01.08 
. Santo Afonso Maria 
de Ligório 

 

 

Dom. 26.  09h00  Alcina da Costa e marido 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
Seg. 27. 19h00 José Vieira Marcos, pais e sogros 
 
Ter. 28. 19h00 Francisco Fernandes e esposa 
 
Qua. 29. 19h00 7º dia João da Costa Carvalho; Almerinda Jesus Silva e mãe; 

Jorge Inácio Silva Ferreira; pais e sogros de António Gomes; 
Joaquim Gomes Gonçalves; Almas do Purgatório 

 
Quin. 30. 19h00  
 
Sex. 31. 19h00 João Gomes 
 
Sáb. 01. 18h30 Joaquim Silva Pereira; António Fernando Gomes Ferreira; 

Almerinda Rosa Pereira Fernandes; Domingos Machado Silva 
Reis (A); António Monteiro Catarino e fam.; António Cerqueira 
Silva Sousa e esposa; Maria Jesus Moreira de Matos; Maria 
Jesus Carvalho Martins e marido; João Gonçalves Silva e filho 
Filipe 

 
Dom. 02.  09h00  Confraria das Almas 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
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