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1Reis 19, 9a.11-13a
Salmo 84 (85)

Romanos 9, 1-5
Mateus 14, 22-33

PERGUNTA 
DA SEMANA

No meio das 
dificuldades, 

onde procuras a 
segurança?

Como reconhecer os sinais de Deus? 
Como conciliar a confiança com as 
situações de provação? O Décimo 
Nono Domingo (Ano A) indica-nos 
que é preciso estar atento para 
reconhecer que, mais do que em 
manifestações espetaculares, do tipo 
rajada de vento, terremoto, fogo, Deus 
prefere ser percebido numa «ligeira 
brisa». Estar atento para reconhecer 
que, no meio das tempestades, Jesus 
Cristo está presente e tem sempre 
a mão estendida: «Tende confiança. 
[...] Não temais». Deus dá a paz e a 
salvação «a quantos de coração a 
Ele se convertem». Nos momentos 
em que «sinto uma grande tristeza e 
uma dor contínua no meu coração», 
quando parece que faltam todas 
as seguranças, há sempre uma 
possibilidade para a esperança.

A violência do vento exprime toda 
a espécie de tempestades que 
podem agitar a vida, tudo aquilo que 
pode abalar a nossa confiança. As 
sensações prazerosas permitem-nos 
perceber a vida com um enorme 
potencial de plenitude. Porque é 
que não podemos fazer o mesmo 
com as dores que acompanham as 
situações desagradáveis? Fugir do 
sofrimento não resolve a vida. Quando 
nos decidimos atravessá-lo com 
confiança, conseguimos mergulhar 
cada vez mais profundamente 
no oceano da nossa existência e 
perceber a mão estendida do Senhor. 
Precisamos de atravessar as dores 
com a mão bem presa à mão do 
Senhor. Sairemos da tempestade 
ainda mais fortes.

“Tende confiança”“Tende confiança”
‘Atravessar o sofrimento’: 
nova série em laboratoriodafe.pt

Atravessar 
o sofrimento
Nesta ‘série’, vamos refletir sobre as 
nossas experiências de sofrimento 
e descobrir o amparo e a força que 
nos são oferecidas por Jesus Cristo. 
Quando te apetece ficar revoltado 
contra Deus, lembra-te de que 
também lhe podes pedir ajuda. Este 
‘episódio’ ensina-nos que a presença 
salvadora de Jesus Cristo não nos 
livra das tormentas. O que acontece 
é que se torna presente, no meio das 
aflições, e nos dá a mão para sermos 
vencedores.
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INFORMAÇÕES 

 
ATENDIMENTO. No mês de Agosto o atendimento será 
suprimido às terças e quintas, mantendo-se o dia de 
sábado. 
 
CONTACTOS PARÓQUIA. Como contactos da paróquia, 
embora continuem activos os números fixos anteriores 
(253691148/253690366/253676099) devem privilegiar o 
contacto de telemóvel (965098699) ou o novo número fixo 
(253144740). 
 
PANDEMIA. A ARS Norte pediu a todas as paróquias para 
que reforçassem, nas eucaristias, o aviso de cuidado e 
cumprimento das regras de segurança e distanciamento 
social em tempo de COVID. Em tempo de férias, com a 
vinda de emigrantes e turistas, aumenta também o risco de 
contágio. Esta é uma preocupação e um esforço comum. 
Recordo que, para os funerais, estão estabelecidas as 
mesmas regras das celebrações da eucaristia. Mantêm-se 
ainda, em vigor as normas que proíbem o cortejo fúnebre 
para o cemitério a pé, e a indicação de que o féretro deve 
ser trazido para a igreja apenas uma hora antes da 
celebração. 

 

 

 

Dom. 09.  09h00  Confraria de São Brás 
 11h00  POVO DE GUALTAR 
 
Seg. 10. 19h00 Avelino Ribeiro Braga e Rosa Ramoa 
 
Ter. 11. 19h00 Aquiles João Pires e fam. 
 
Qua. 12. 19h00 José Machado Dias; Domingos Pereira do Lago e esposa; João 

Dias e esposa; António Veiga Peixoto e filho; Firmino Joaquim 
Tinoco e esposa; Rosa Gomes Peixoto e marido; Vicente 
Barbosa; Eva Carvalho e marido 

 
Quin. 13. 19h00 Orlando Manuel Palmeira Sousa 
 
Sex. 14. 20h15 Maria de Fátima Pinto Gonçalves 
 
Sáb. 15. 09h00 Domingos Henrique Sousa Gonçalves e fam. 
 11h00 Maria Conceição Rodrigues Machado e irmã Rosa 
 18h30 Maria das Dores Palmeira Ferreira Marques; Maria de Fátima 

Peixoto; Manuel Maria Torres Fernandes e Teresa Oliveira; 
Domingos Ferreira Matos e fam.; Joaquim Braga Lopes e fam.; 
José Fernandes Marques; Luís Vieira Marcos e fam.; Manuel 
Joaquim Silva e esposa; Maria de Fátima Ferreira; Maria Jesus 
Machado 

 
Dom. 16.  09h00  José Ribeiro da Mota 
 11h00  POVO DE GUALTAR 

Agenda Paroquial 
14.08 
. Reunião Conferência 
Vicentina 
 
08.09 
. Reunião Conferência 
Vicentina 
 
12.09 
. Dia Arquidiocesano do 
Catequista 
 
 

Agenda Litúrgica 
10.08 
. São Lourenço 
 
11.08 
. Santa Clara 
 
14.08 
. São Maximiliano Kolbe 
 
15.08 
. Assunção da Virgem Santa 
Maria 
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