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mensagem de saudação

Entramos em tempo de férias. Uns, agora, outros, mais tarde… todos 
desejamos estes dias de descanso. Proponho que estas férias sejam 
sobretudo tempo de encontros, de abraços, de acolhimento, da alegria 
de estarmos juntos; uns com os outros, com os familiares e amigos que, 
se calhar, já não vemos há algum tempo, pessoas novas que iremos co-
nhecer e, claro, com Deus. Tenho a certeza que Deus vai alegra-Se com 
a nossa alegria, vai preocupar-Se com as coisas que não nos correm tão 
bem, vai estar presente em cada momento. Encontrar-se é isso mesmo: 
‘estar com’, desfrutarmos da companhia uns dos outros.
Sim, façamos das férias um verdadeiro tempo de encontro e de encontros!

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Génesis 18, 1-10
“Logo que os viu, Abraão correu ao seu encontro, e dis-
se-lhes: não passeis adiante sem entrar na minha casa”.

Salmo 14 (15) Quem habitará, Senhor, no vosso San-
tuário?
“Aquele que diz a verdade que tem no seu coração”.

2ª Leitura: Colossenses 1, 24-28
“Cristo está no meio de vós, esperança da glória”.

evangelho: Lucas 10, 38-42
“Marta, Marta, andas muito atarefada com muitas coisas quando uma só 
é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada”.
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pArA recorDAr
 

Dia 15 de Agosto, Solenidade da Assunção da Virgem maria. Celebração 
da Missa às 8h30 e 11h30 (não haverá missa vespertina).

ornAmentAção DA igrejA
 

23 e 30 de Julho: Casal do Rio.
6 e 13 de Agosto: Casal do Bicho.
20 e 27 de Agosto: Cumeira.
3 e 10 de Setembro: Peso.

miSSAS nAS cApeLAS

19 de Julho: Cumeira
16 de Agosto: Igreja paroquial
26 de Julho: Peso
23 de Agosto: Granja Nova
2 de Agosto: Casal da Coita
30 de Agosto: Relvas
9 de Agosto: Casal da Marinha
6 de Setembro: Mata P. Mouro

AViSoS

n.B. Até ao início de Setembro não haverá publicação do boletim paroquial. 
Ficam aqui as datas das celebrações nas capelas às 3as feiras bem como a 
lista de decoradores da Igreja.



Refletindo com o Papa

“Nesta cena de Maria de Betânia aos pés de Jesus, S. Lucas mostra 
a atitude orante do crente que sabe estar na presença do Mestre para O 
ouvir e para se pôr em sintonia com Ele. Trata-se de fazer uma pausa du-
rante o dia, de se recolher em silêncio por alguns minutos, para dar espaço 
ao Senhor que «passa» e para encontrar a coragem de permanecer um 
pouco «à parte» com Ele, para depois voltar, com serenidade e eficácia, 
às situações da vida de todos os dias. Elogiando o comportamento de 
Maria, que «escolheu a melhor parte», Jesus parece repetir a cada um 
de nós: «Não te deixes dominar pelas coisas a fazer, mas antes de tudo 
ouve a voz do Senhor para cumprires bem as tarefas que a vida te confiar»

Depois há outra irmã, Marta. S. Lucas diz que foi ela quem acolheu 
Jesus. Talvez Marta fosse a mais velha das duas irmãs, não sabemos, 
mas certamente esta mulher tinha o carisma da hospitalidade. Com efeito, 
enquanto Maria escuta Jesus, ela está totalmente ocupada com os nu-
merosos serviços. Por isso, Jesus diz-lhe: «Marta, Marta, estás inquieta 
e perturbada com muitas coisas». Com estas palavras, Ele certamente 
não tenciona condenar a atitude de serviço, mas sobretudo a ansiedade 
com que às vezes ele é vivido. Também nós partilhamos a preocupação 
de Santa Marta e, seguindo o seu exemplo, propomo-nos fazer com que, 
nas nossas famílias e comunidades, se viva o sentido da hospitalidade e 
fraternidade, para que todos possam sentir-se «em casa», especialmente 
os pequeninos e os pobres quando batem à porta.

Portanto, o Evangelho de hoje recorda-nos que a sabedoria do coração 
consiste precisamente em saber conjugar estes dois elementos: contem-
plação e ação. Marta e Maria indicam-nos o caminho. Se quisermos sa-
borear a vida com alegria, devemos associar estas duas atitudes: por um 
lado, «estar aos pés de Jesus» para O escutar enquanto Ele nos revela 
o segredo de tudo; por outro, estar atentos e prontos na hospitalidade, 
quando Ele passa e bate à nossa porta, com o rosto de alguém que tem 
necessidade de um momento de conforto e fraternidade. É necessária 
esta hospitalidade!

Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos conceda a graça de amar e servir 
a Deus e aos nossos irmãos com as mãos de Marta e o coração de Maria 
para sermos artífices de paz e de esperança, permanecendo sempre à 
escuta de Cristo. E isto é interessante: com estas duas atitudes seremos 
artífices de paz e de esperança.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

Desejo a todos que este ‘tempo de encontros’ possa proporcionar conversas 
profundas, alegres, verdadeiras que nos possam devolver a liberdade e a 
alegria de estarmos juntos.

Proposta da semana: 

Fazer deste tempo um verdadeiro “tempo de encontro”. 

Palavra para o Caminho: 

O acolhimento de Maria ou o de Maria? Qual será o nosso acolhimento nesta 
semana, para aqueles que vamos encontrar e que são Cristo no nosso cami-
nho? Deixarmo-nos absorver, como Marta, por tudo aquilo que vamos fazer 
para eles? Ou antes, ao jeito de Maria, procurar partilhar um tempo gratuito 
com eles, sentarmo-nos, parar um pouco para os escutar?…


