
JULHO     2022

17 de JULHO de 2022 Nº 1789

Dia 17 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 1-10a; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42

«Senhor, não passeis sem parar em casa do vosso servo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA.

Vilar: FESTA DE NOSSA SENHORA DA VICTÓRIA

10h00     Eucaristia, no Largo Luzia Gamelas;
17h00     Procissão pelas ruas do lugar.

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - S. Bartolomeu dos Mártires, bispo
Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42

«assim o Filho do homem estará três dias
e três noites no seio da terra»

Dia 19 TERÇA-FEIRA - Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84; Mt 12, 46-50
«Apontando para os discípulos, disse:

Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

Dia 20 QUARTA-FEIRA - S. Apolinário, bispo e mártir
Jer 1, 1. 4-10; Sal 70; Mt 13, 1-9

«Darão fruto cem por um»

Dia 21 QUINTA-FEIRA - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35; Mt 13, 10-17

«A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus,
mas a eles não»

Dia 22 SEXTA-FEIRA - Festa de S. Maria Madalena
Cant 3, 1-4a  ou  2 Cor 5, 14-17; Sal 62; Jo 20, 1. 11-18

«Mulher, porque choras? A quem procuras?»

Dia 23 SÁBADO - Festa de S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jo 15, 1-8

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»
18h00 Missa Vespertina em Santiago.
19h00 Missa Vespertina na Sé.

Dia 24 DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 20-32; Sal 137; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13

«Pedi e dar-se-vos-á»
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).
* Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.
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Marta ou Maria ?

Jesus dirige-se para Jerusalém. A viagem é longa. Hoje a
paragem é em Betânia, em casa de pessoas muito próximas
e amigas, muito queridas mesmo.

Dadas as boas-vindas, começa o alvoroço para preparar a
refeição. Marta lidera o processo e desdobra-se num vaivém
entre tachos e panelas, enquanto a sua irmã, Maria, sentada
aos pés de Jesus, embebecida, nem dá pelo tempo a passar.
Enquanto isto, Marta corre e sua, e, cansada, deixa escapar
o desabafo: "Senhor, não te importas que minha irmã me
deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me". A
resposta afectuosa de Jesus não se fez esperar: "Marta,
Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária".

Jesus compreende o serviço e reconhece a generosidade
de Marta, mas alerta para o esvaziamento interior e pobreza
espiritual que traz todo o projecto de vida agitado e sob
pressão, com demasiado trabalho, demasiadas coisas e muitas
correrias... e pouco tempo para Deus, para os outros e
para nós.

Maria, pelo contrário, percebendo perfeitamente o primado
do serviço da escuta e da pessoa em relação às coisas...,
sentada aos pés do mestre, escolhe a melhor parte.

P. Fausto



No final deste mês de julho, três jovens da nossa paróquia
vão para Angola fazer um tempo de voluntariado missionário,
através do SDAM (Serviço Diocesano de Animação
Missionária). Além de todas as pessoas, levam com eles alguns
donativos que foram recolhendo para ajudar nas diferentes
atividades em que vão estar inseridos e na comunidade que
os vai acolher.

Deixamos o testemunho da Margarida Miranda.

Dá-nos, Senhor,
depois de todas as fadigas

um tempo verdadeiro de paz.

Dá-nos,
depois de tantas palavras

o dom do silêncio
que purifica e recria.

Dá-nos,
depois das insatisfações que travam

a alegria como um barco nítido.

Dá-nos,
a possibilidade de viver sem pressa,

deslumbrados com a surpresa
que os dias trazem pela mão.

Dá-nos
a capacidade de viver de olhos abertos,

de viver intensamente.

Dá-nos
de novo a graça do canto,

do assobio que imita
a felicidade aérea

dos pássaros,
das imagens reencontradas,

do riso partilhado.

Dá-nos
a força de impedir que a dura

necessidade
esmague em nós o desejo

 e a espuma branca dos sonhos
 se dissipe.

 Faz-nos
peregrinos que no visível

escutam a melodia secreta
 do invisível.

Oração pelas férias
D. José Tolentino Mendonça

HORÁRIOS DE VERÃO
 - a partir de 18 de Julho

Testemunho de missão

Eucaristias:
Domingo: 10h30, 12h e 19h, na Sé

Segunda a Sexta: 8h30 e 19h, na Sé

Sábado: 8h30 e 19h, na Sé

         18h00 alternando entre Santiago
e Vilar:

- 23 de Julho: Santiago

- 30 de Julho: Vilar

- 6 de Agosto: Santiago

- 13 de Agosto: Vilar

- 20 de Agosto: Santiago

- 27 de Agosto: Vilar

- 3 de Setembro: Santiago

- 10 de Setembro: Vilar

Confissões:
Segundas, quartas e sextas-feiras das
9h15 às 11h00.

- Não haverá Exposição do Santíssimo,

aos sábados,

Secretaria Paroquial:
De segunda a sexta-feira das 14h30 às
19h00.

Cartório:
De terça a sexta-feira, das 16h às 19h.

Sacristia: Encerrada.

“Ir em Missão

ONDE E QUEM FOR PRECISO

O meu nome é Margarida
Miranda, tenho 19 anos, sou
aluna da Universidade do Porto e
este verão vou em missão para
Huambo.

Desde pequena que sempre
sonhei em fazer algo mais além
daquilo que nos ensinam na
escola e que a sociedade nos diz
que deve ser o nosso quotidiano,
o passo seguinte ou a decisão
acertada. Porque por vezes,
sentia e sinto que andamos
demasiado focados na nossa
própria “bolha” e gostava de
quebrar esse ciclo na minha vida
de estudante, que por vezes
parece mais dramática do que é
na realidade. Assim, quando
estava no nono ano, no final da
missa ouvi um testemunho de um
jovem missionário, que me
inspirou, e prometi a mim mesma
que um dia, quando tivesse idade
suficiente, também eu iria em
missão. Por isso, em Outubro de
2021, inscrevi-me na formação do
SDAM, que tem como objetivo
incentivar as pessoas a fazer
voluntariado, angariar fundos
para os centros de missão,
orientar os missionários durante

todo o processo de preparação e
tudo o que este envolve (desde
burocracias, até partilha de
experiências passadas) e
principalmente a criação de laços
entre voluntários.

A um mês de ir em missão a ânsia,
o desejo e a vontade de ir estão
constantemente a flutuar na
minha cabeça. No entanto, não
tenho expectativas e cada coisa
a seu tempo, mas vou sem dúvida
com o intuito de ajudar onde e
quem for preciso, porque sempre
ouvi dizer que para crescermos
temos de ensinar e aprender,
maravi lhar e deixar que nos
maravilhem, e tenho um
pressentimento bom sobre tudo
o que vem aí.”

A Equipa Sacerdotal e a equipa Redactorial do

“Diálogo”, desejam a todos os Paroquianos e Amigos

umas Boas Férias! O “Diálogo” voltará em Setembro.


