
Serviço Litúrgico
Domingo, 17 de agosto — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 18 de agosto — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Augusto Rafael da Costa
— Carminda Pires e família
— Cecília Martins de Lima e filho
— José Carlos, pai, sogra e Maria Nascimento
— Manuel Pires Afonso e família
— Manuel Rossas Pires e irmão Aurélio
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alice Afonso, pai, cunhado e família
— Maria Boaventura Penteado e irmãos
— Maria Celina silva Sousa
— Maria de Lemos, mãe e irmãos
— Maria Glória Dias Branco, pais e avós
— Mário Manuel Braz da Silva
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Paulo César Monteiro, avós e tias
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
Quarta, 20 de agosto — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— Anselmo Boaventura
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Maltez de Abreu, genro e família
— Fernando Barbosa Pires
— Fernando Ferreira dos Santos e pais
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Maria Alves Fernandes
— Anselmo Boaventura
Sábado, 23 de agosto — 17h30
— Associados do Sag. Coração de Jesus
Domingo, 24 de agosto — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 23 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Aceitam-se Voluntários

durante este mês de agosto
Domingo, 24 de agosto – 08h30

Leitores:

— Aceitam-se Voluntários
durante este mês de agosto
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— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro

Deus vencido pela persistência,
pela paciência e pela humildade

de uma mulher pagã!...
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17 a 24 de agosto de 2014

Acólitos:
 — Aceitam-se Voluntários

durante este mês de agosto



Outros assuntos
20.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 56, 1. 6-7;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Rom 11, 13-15. 29-32;
Evangelho – Mt 15, 21-28.

A liturgia deste Domingo fala-nos de ati-
tudes do coração de Deus e revela algumas
atitudes do nosso coração.

Primeiro, as atitudes do coração de
Deus: largueza, misericórdia, providência, fi-
delidade. O Senhor escolheu Israel para ser
o seu povo. Se fôssemos resumir as palavras
da Escritura que exprimem isso, poderíamos
dizer assim: “Dentre todos os povos da ter-
ra, eu te escolhi. Eu serei o teu Deus e tu
serás o meu povo, minha propriedade ex-
clusiva!”. Israel foi escolhido gratuitamente
pelo Senhor para ser sua herança, sua pro-
priedade exclusiva. Deus amou apaixonada-
mente Israel!

Essa escolha poderia fazer-nos pensar
numa estreiteza do coração do Senhor, um
Deus que escolhe um povo abandonando aos
demais, à própria sorte. Mas, não é verdade!
Primeiro, várias vezes os profetas falam nos
desígnios de Deus para os outros povos: o
Senhor tem os olhos sobre toda a terra e nada
escapa do seu cuidado e do seu carinho. Mais
ainda: a própria escolha de Israel não é só
para benefício do próprio Israel. Escutemos
o que o Senhor afirmou na primeira leitura:
“Aos estrangeiros que aderem ao Senhor,
a esses conduzirei ao meu santo monte e
os alegrarei na minha casa de oração... A
minha casa será chamada casa de oração
para todos os povos”. A vocação de Israel
é como a da cada um de nós: um dom e um

serviço; um dom que Deus nos faz livremen-
te, mas para o bem de outros! Em Jesus, esse
desígnio aparece claramente: Deus voltou-se
para os pagãos abertamente; eles, que eram
não-povo, pela fé em Jesus e aceitação do
Baptismo, são tornados povo de Deus. Mas,
como seria errado pensar que Deus, no Anti-
go Testamento, desprezou e esqueceu os ou-
tros povos, é também errado pensar que Deus
agora desprezou Israel!

A Palavra de Deus também nos revela
hoje algumas atitudes do nosso coração
para com Deus. Vemos no Evangelho: Je-
sus estava a descansar na região de Tiro e
Sidónia, no actual Líbano. Está fora da Terra
Santa, entre os pagãos. Não foi lá pregar, não
queria ser reconhecido... Uma mulher Cana-
neia descobre quem Ele é e implora a cura
de sua filha. Insiste, lamenta, teima, pertur-
ba. Jesus testa a sua fé, dando-lhe uma res-
posta duríssima, humilhante mesmo: “Não é
justo que se tome o pão dos filhos para o
lançar aos cachorrinhos”.  O que faría-
mos nós com uma resposta destas? Somos
tão cheios de sensibilidades e direitos diante
de Deus... tão cheios de exigências e melin-
dres... Mas, aquela mulher pagã é melhor que
nós. Humildemente, ela responde: “É verda-
de, Senhor; mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de
seus donos”. É impressionante! Jesus foi
vencido totalmente, Jesus ficou desarmado!
“Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como
desejas”. Uma mulher pagã que venceu o
Senhor pela persistência, pela paciência, pela
humildade! Não deveríamos nós ser assim
também? Não deveriam ser esses os nossos
sentimentos para com o Senhor? Não deve-
ria ser assim a nossa oração de súplica: per-
sistente, paciente e humilde?

Da Junta de Freguesia
Informa-se que até ao fim deste mês

de agosto o horário da secretaria da Jun-
ta de Freguesia, de segunda a sexta-fei-
ra, será das 13h00 às 19h00. Da parte da
manhã estará sempre encerrada. Infor-
ma-se ainda que estará encerrada tam-
bém no dia 18 de Agosto.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Para marcação de Casamentos para o
próximo ano só  a partir de 1 de Outubro.

Pedido de Documentos
Com bastante frequência aparecem no

Cartório Paroquial pais e/ou avós a pedi-
rem Documentos para Filhos e/ou Netos.

Os pedidos de Baptismo também têm
criado alguns problemas, devido a declara-
ções falsas e/ou incompletas.

Para que tal não continue a acontecer,
estes pedidos passam a ter que ser feitos
com um mês de antecedência.

Quem não o pode fazer dentro do horá-
rio de atendimento, sempre o pode fazer
noutro horário, marcado antecipadamente
pelo telefone.




