
A Palavra de Deus que hoje nos é servida  
convida-nos a tomar consciência  

da radicalidade e da exigência  
da missão que Deus nos confia.  

Não há meios-termos:  
Deus convida-nos a um compromisso, 
corajoso e coerente, com a construção 

do "novo céu" e da "nova terra".  
É essa a nossa missão profética. 

A primeira leitura apresenta-nos a figura do 
profeta Jeremias. O profeta recebe de Deus 
uma missão que lhe vai trazer o ódio dos 
chefes e a desconfiança do Povo de Jerusa-
lém: anunciar o fim do reino de Judá. Jere-
mias vai cumprir a missão que Deus lhe con-
fiou, doa a quem doer. Ele sabe que a mis-
são profética não é um concurso de popula-
ridade, mas um testemunhar, com verdade 
e coerência, os projectos de Deus. 

O Evangelho reflecte sobre a missão de Je-

sus e as suas implicações. Define a missão 
de Jesus como um "lançar fogo à terra", a 
fim de que desapareçam o egoísmo, a escra-
vidão, o pecado e nasça o mundo novo — o 
"Reino". A proposta de Jesus trará, no en-
tanto, divisão, pois é uma proposta exigente 
e radical, que provocará a oposição de mui-
tos; mas Jesus aceita mesmo enfrentar a 
morte, para que se realize o plano do Pai e o 
mundo novo se torne uma realidade palpá-
vel. 

A segunda leitura convida o cristão a correr 
de forma decidida ao encontro da vida ple-
na —como os atletas que não olham a es-
forços para chegar à meta e alcançar a vitó-
ria. Cristo — que nunca cedeu ao mais fácil 
ou ao mais agradável, mas enfrentou a 
morte para realizar o projecto do Pai — 
deve ser o modelo que o cristão tem à fren-
te e que orienta a sua caminhada. 
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EUCARISTIAS E INTENÇÕES PARA A PRÓXIMA SEMANA 

CAPELA de SÃO ROQUE 
Continuamos a preparar a Capela de São Roque para ser reaberta ao culto ao serviço da Co-
munidade Paroquial. As ajudas que possam partilhar connosco para as obras e restauro das 
imagens podem ser colocadas na caixa que se encontra junto à imagem, na Igreja Paroquial.  

INTENÇÃO do PAPA FRANCISCO para o mês de AGOSTO 
Para que as famílias, graças a uma vida de oração e de amor,  

se tornem cada vez mais “laboratórios de humanização”.  

XX DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 

COMPROMETIDOS na construção do REINO... 

Jesus era um apaixonado de Deus, seu Pai, e 
dos homens, seus irmãos.  
Como qualquer apaixonado, vem abrasar os 
que estão à sua volta com o fogo da sua pai-
xão: as suas palavras aquecem, os seus gestos 
queimam, o seu projecto de mundo novo des-
trói o mundo antigo. Então, Ele gostaria que 
tudo se iluminasse, que tudo se abrasasse, 
que tudo aquecesse.  
Porém, Ele encontra o tédio; alguns gostariam 
de apagar este fogo mesmo antes de ser acen-

dido.  
O baptismo de que fala é a sua Passagem, a 
sua Páscoa, este momento em que dará a 
maior prova do seu amor.  
Alguns gostariam de O impedir de falar ou de 
agir, mas Ele prosseguirá o seu caminho, este 
caminho que o levará ao calvário. Então, com-
preendemos quanto lhe custa esperar para 
dizer e manifestar até onde pode ir o Amor de 
Deus pela humanidade...  

Textos de  www.dehonianos.org/portal/liturgia  

SÁBADO             24 XXI DOMINGO de TEMPO COMUM — Vespertinas 

Santuário   16h00 † Manuel Pinto Alves da Silva, Pais e Sogros 

Igreja         19h00 † 7.º DIA— Francisco da Mota Correia Gonçalves’ 
† Rosa Oliveira, Manuel Ribeiro e Maria Belém Gomes 
† Avelino Martins Ferreira, Mãe, Irmãos e Tios 
† Carlos António Santos Pinto, Irmã e Sogros        † Albano Matos Gonçalves e família 
† José Fernandes e Antónia Novais                      † Maria da Glória Machado da Cunha' 

DOMINGO         25 XXI DOMINGO de TEMPO COMUM  

Igreja          10h00 † Ana Ribeiro e José de Freitas Castro 
† Manuel Francisco Alves e Delfina das Dores Vieira Alves 
† Maria da Conceição Faria de Oliveira e marido, Manuel de Freitas 
† Maria Rosa Freitas Araújo e marido, Joaquim Gomes 

Santuário   11h30 †  

Santuário  16h00 †  

Da escuta do EVANGELHO ao testemunho de VIDA 

Nota importante: as crianças até aos 6 anos 
têm que se inscrever  

para ter lugar no autocarro. 





Junto à imagem, colocamos uma caixa para recolher as ofertas que queiram confiar-nos para terminarmos a obra e o restauro das restantes imagens. 

Na Eucaristia do próximo sábado, além das restantes intenções, celebraremos a memória de São Roque. 

Obrigado pela sua ajuda!... 
Na próxima semana daremos notícias sobre o andamento das obras e apresentaremos a primeira imagem já restaurada, a de São Roque. 
Continuamos a receber as ofertas que nos queiram entregar para suportar as despesas que estas intervenções acarretam. Agradecemos as que já nos foram entregues, mas são ainda insuficientes. 
Como queremos que todos possam participar na reabertura da Capela restaurada, deixaremos passar o período de férias para escolhermos uma data e um programa apropriados ao acontecimento. 
Deixe a sua marca nesta intervenção!... O pouco de muitos, estará ao serviço de todos. Obrigado!... 

Os nossos funerais cristãos 
Momentos de fé, de sufrágio e de oração? Ou apenas atos sociais, cheios de exibições e de vaidades? Parece que, agora, quando morrem, todas as pessoas são heróis e santos: batem-se palmas, 
põem-se coroas de rosas, e fazem-se discursos laudatórios. Até parece que já não há pecados nem pecadores, nem céu, nem purgatório, nem inferno!  Que beleza!... ou que desgraça! 
Pergunta-se:  
Os funerais são apenas para consolar os vivos... ou também e sobretudo para orar a Deus pelos mortos, para que Deus acolha as suas almas no céu e, se não estão ainda em condições de ser acolhi-
dos no céu, os ajudarmos na sua purificação, com as nossas orações e, sobretudo com a oferta do santo sacrifício de Jesus (santa missa)? Quem passa por este mundo sem pecar? Quem chega à 
hora da morte, inteiramente puro e santo, em condições de entrar na presença de Deus? 
O que está a fazer-se em muitos funerais, diz-nos que a fé é pouca, ou nenhuma, e que a ignorância religiosa é enorme. Em vez de missa de sufrágio (de purificação), pelos falecidos, celebram-se 
(fazem-se...dizem...) missas de homenagem, ou missas em memória!...e no fim, é quase obrigatório algum familiar ou amigo do falecido, subir ao ambão da palavra de Deus, e, daí, fazer o seu elogio 
(verdadeiro ou falso)... sabe Deus com que sinceridade e com que intenção. 
Os párocos, com medo de desagradar ou de ser pouco simpáticos, cedem...e deixam correr.  Os bispos de cada diocese, ou não dão conta ou não querem incomodar-se, e tudo vai como vai e está a 
ficar como está! 
Isto ainda não é geral, por cá, mas vai-se caminhando nesse sentido. QUANTO menos fé, mais vaidade. 

Joaquim Correia Duarte 

 
 


