
A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos 
propõe convida-nos à vigilância: o verdadeiro 
discípulo não vive de braços cruzados, numa 
existência de comodismo e resignação, mas 

está sempre atento e disponível para acolher o 
Senhor, para escutar os seus apelos e para 

construir o “Reino”. 
A primeira leitura apresenta-nos as palavras de um 
“sábio” anónimo, para quem só a atenção aos valo-
res de Deus gera vida e felicidade. A comunidade 
israelita – confrontada com um mundo pagão e 
imoral, que questiona os valores sobre os quais se 
constrói a comunidade do Povo de Deus – deve, 
portanto, ser uma comunidade “vigilante”, que 
consegue discernir entre os valores efémeros e os 
valores duradouros. 

A segunda leitura apresenta Abraão e Sara, mode-
los de fé para os crentes de todas as épocas. Aten-
tos aos apelos de Deus, empenhados em responder 
aos seus desafios, conseguiram descobrir os bens 
futuros nas limitações e na caducidade da vida 
presente. É essa atitude que o autor da Carta aos 
Hebreus recomenda aos crentes, em geral. 

O Evangelho apresenta uma catequese sobre a 
vigilância. Propõe aos discípulos de todas as épocas 
uma atitude de espera serena e atenta do Senhor, 
que vem ao nosso encontro para nos libertar e para 
nos inserir numa dinâmica de comunhão com Deus. 
O verdadeiro discípulo é aquele que está sempre 
preparado para acolher os dons de Deus, para res-
ponder aos seus apelos e para se empenhar na 
construção do “Reino”.  
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EUCARISTIAS E INTENÇÕES PARA A PRÓXIMA SEMANA 

AS OBRAS DA CAPELA DE SÃO ROQUE 
Já está restaurada a imagem de São Roque, Padroeiro da Capela 
com o mesmo nome, da nossa Paróquia de Santa Marinha da 
Costa. Encontra-se na Igreja Paroquial, a aguardar o termo das 
obras que decorrem na Capela, para voltar ao seu lugar de vene-
ração. 

Pode ser observado o efeito do restauro nas imagens da direita, 
que comparam o antes e o depois da intervenção (se bem que a  
qualidade das fotografias não seja a melhor!... Pode sempre veri-
ficar ao vivo...). 

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

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

Obrigado pela sua ajuda!... 

XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 

Viver em contínua ATITUDE de VIGILÂNCIA ACTIVA... 

Hoje, Jesus ressuscitado  
acolhe a sua mãe na glória do céu...  

Hoje, Jesus vivo,  
glorificado à direita do Pai,  

põe sobre a cabeça da sua mãe  
a coroa de doze estrelas… 

Primeira leitura:  
Maria, imagem da Igreja. 

Como Maria, a Igreja gera na dor um mudo no-
vo. E como Maria, participa na vitória de Cristo 
sobre o Mal. 

Salmo:  
Bendita és tu, Virgem Maria!  
A esposa do rei é Maria. Ela tem os favores de 

Deus e está asso-
ciada para sem-
pre à glória do 
seu Filho. 

Segunda leitura:  
Maria, nova Eva.  

Novo Adão, Jesus faz da Virgem Maria uma nova 
Eva, sinal de esperança para todos os homens. 

Evangelho:  
Maria, Mãe dos crentes.  

Cheia do Espírito Santo, Maria, a primeira, en-
contra as palavras da fé e da esperança: dora-
vante todas as gerações a chamarão bem-
aventurada!  

Textos de  www.dehonianos.org/portal/liturgia  

QUARTA             14 
Igreja           19h30 

SOLENIDADE da ASSUNÇÃO de VIRGEM SANTA MARIA — Vigília 
† Luís da Cunha Ferreira e Pais 
† Armando Abreu Fernandes, José da Cunha Oliveira e Maria Rosa Alves 
† Maria Aurora Baltazar da Costa e José Maria Teixeira' 

QUINTA              15 SOLENIDADE da ASSUNÇÃO de VIRGEM SANTA MARIA  

Igreja           10h00 † Em Acção de Graças  
† Maria dos Anjos Freitas, Marido e Filhos'                                 † Lino da Silva Oliveira' 

Santuário    11h30 † Em Acção de Graças’  
† Familiares falecidos da Família Fraga            † Maria da Conceição da Cunha Freitas 

Santuário    16h00 † Em honra de Nossa Senhora da Assunção’ 

SÁBADO             17 XX DOMINGO de TEMPO COMUM — Vespertinas 

Santuário   16h00 †  

Igreja         19h00 † 7.º DIA — António Maria Gonçalves’                                     † Em honra de São Roque’                
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira Almeida,  
   Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida' 
† Maria Emília e Luís Miguel Oliveira, filho Domingos e genro David' 
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros       † Manuel Castro e Ana Mendes 
† Aurora Ferreira e Rosa Maria Teixeira Ferreira       † João de Araújo e Laura Ribeiro' 
† Maria Ribeiro e Francisco Barbosa Leite               † Maria Margarida e José Barbosa' 
† Maria Soares Lopes'                       † António Dias'                               † Francisco Dias' 

DOMINGO         18 XX DOMINGO de TEMPO COMUM  

Igreja          10h00 † David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Filhos 
† Manuel António Araújo Oliveira e Filho Manuel 

Santuário   11h30 †  

Santuário  16h00 †  

SOLENIDADE da ASSUNÇÃO de VIRGEM SANTA MARIA 

BENDITA ÉS TU, MARIA!  


