
A primeira leitura 

apresenta-nos as pala-

vras de um “sábio” anóni-
mo, para quem só a 

atenção aos valores de 

Deus gera vida e felicida-

de. A comunidade israeli-

ta – confrontada com 

um mundo pagão e imo-

ral, que questiona os 

valores sobre os quais 

se constrói a comunida-

de do Povo de Deus – 
deve, portanto, ser uma 

comunidade “vigilante”, que consegue discer-

nir entre os valores efémeros e os valores 

duradouros. 

 

A segunda leitura apresenta Abraão e 

Sara, modelos de fé para os crentes de todas 

as épocas. Atentos aos apelos de Deus, em-

penhados 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 He-

breus recomenda aos crentes, em geral. 

O Evangelho apresenta uma catequese 

sobre a vigilância. Propõe aos discípulos de 

todas as épocas uma atitude de espera sere-

na 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 sem-

pre preparado para acolher os dons de Deus, 

para responder aos seus apelos e para se 
empenhar na construção do “Reino”.   
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De rins cingidos e lâmpadas acesas!... 
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”. 

CELEBRAÇÕES e INTENÇÕES para esta semana 

FESTAS e FÉRIAS...  
A grande Festa a que somos todos convidados acontece em 

cada Domingo, quando nos reunimos em Igreja para celebrar a 

Eucaristia: aí nos encontramos com Deus e com os irmãos, 
convocados por Jesus, e acontece a festa da Comunhão! 

Com ritmo anual, há datas e acontecimentos que nos congre-

gam e reúnem para celebrar, tendo sempre a celebração um 

sentido de grupo ou comunidade. 

Aí estão as festas Gualterianas e da Cidade a reunir multidões… 

No próximo fim de se-

mana (prolongado), os 

vimaranenses celebram 

a Sua Padroeira, Nossa 

Senhora da Oliveira. É a Solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora, dia santo de guarda. 

A Comunidade Paroquial celebra, entre 16 e 21 de 

Agosto, as Festas em honra de São Roque. O programa 

já está anunciado, nas suas diversas vertentes. 

Não deixemos de participar nos vários momentos de 
celebração que nos são propostos e colaboremos, na 

medida das nossas possibilidades, com a Comissão de 

Festas. 

SEGUNDA        08 
Capela       19h00      

† Em Acção de Graças a São Roque e Benfeitores da sua capela’ 
† Aniv.—Padre Adelino Fernandes Martins da Silva’ 

SÁBADO           13 DOMINGO XX do TEMPO COMUM — Vespertinas 

Igreja         19h00 † Aniv.— Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino Oliveira 
† António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins, José Lopes, António Lopes e Abel Lopes' 
† Domingos Fernandes e Maria Aurora de Castro 
† Aniv.— Maria Emília Ferreira, José Manuel Ferreira Vieira, Maria Emília Teixeira e  
                 Maria Rosa Teixeira                 † Manuel Ribeiro, Belém Silva e José Silva Ribeiro'    
† Luís da Cunha Ferreira e Pais                                             † João de Araújo e Laura Ribeiro' 
† Manuel Pereira Baptista                                                     † Miguel de Jesus Freitas  
† Albino Pereira Leite, Maria Eugénia Teixeira e Lúcia Teixeira 

DOMINGO       14 DOMINGO XX do TEMPO COMUM  

Igreja         10h00 † António de Freitas da Silva                              † Domingos Ferreira e Ana Pereira Martins  
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Ribeiro Novais e   
                              Joaquim de Melo Oliveira Guimarães 
† Maria da Conceição Melo Martins                            † Armando José Castro Leite e Avós 

Santuário  17h00 † Benfeitores e colaboradores do Santuário da Penha’ 


