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DÉCIMO OITAVO 

Coelet 1, 2; 2, 21-23
Salmo 89 (90)

Colossenses 3, 1-5.9-11
Lucas 12, 13-21

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Transmitir 
a alegria e a 

vontade de viver

Valorizar o que é essencial, em 
detrimento do que é efémero: «Se 
ressuscitastes com Cristo, aspirai 
às coisas do alto». Tudo o resto é 
‘vaidade’, afirma o sábio do terceiro 
século antes de Cristo: «vaidade 
das vaidades: tudo é vaidade». Diz o 
Mestre a todos os que o escutam: «A 
vida de uma pessoa não depende 
da abundância dos seus bens». 
Palavras de sabedoria e de respeito 
pelo ser humano. Uma única riqueza é 
importante: a do amor e da vida que 
se recebe de Deus para ser partilhada 
com os outros. Peçamos a Deus que 
nos sacie com a sua bondade para 
«chegarmos à sabedoria do coração». 
Por outras palavras, trata-se de nos 
revestirmos do ‘homem novo’, ou seja, 
estarmos dispostos a viver como 
homens e mulheres ressuscitados.

A ‘pessoa vitamina’ transmite alegria 
e vontade de viver. Esforça-se por 
aprender a contemplar as pequenas 
dádivas, a usufruir das coisas simples 
e agradáveis de cada dia. É também 
por aqui que passa a aspiração 
às ‘coisas do alto’. Começamos a 
viver como homens e mulheres 
ressuscitados, quando sabemos 
contemplar o quotidiano, quando 
abrimos os olhos com espanto, 
«a fim de viver plenamente e com 
gratidão um dos pequenos presentes 
da vida». Começamos a viver como 
ressuscitados, quando usamos as 
nossas capacidades para fazer coisas 
boas, «cultivando a fraternidade, 
seguindo Jesus e apreciando cada 
pequena alegria da vida como um 
presente do amor de Deus».

“Aspirai às coisas “Aspirai às coisas 
do alto”do alto”

‘Pessoas vitamina’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Somos exortados a entrar numa nova 
ordem, que supera a ganância do 
dinheiro e as diversas contradições 
deste mundo, as causas de confrontos 
e divisões. O cristão assume-se como 
‘homem novo’, pensa como Jesus 
Cristo, olha o mundo como o Mestre, 
ama do mesmo modo, deixa-se 
iluminar pelo Espírito do Ressuscitado. 
Esta é uma possibilidade ao alcance 
de todos, sem qualquer tipo de 
segregação. Todos podemos aceder 
à vida divina. Todos podemos ter 
alegria e vontade de viver, colocando 
ao serviço dos outros os nossos bens, 
sejam materiais, sejam os dons que 
nos foram dados por Deus.
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2 | S. Eusébio de Vercelas, bispo [MF]; S. 
Pedro Juliano Eymard, presbítero [MF]
4 | S. João Maria Vianney, presbítero [MO]
5 | Dedicação da Basílica de Santa 
Maria Maior [MF]
6 | Transfiguração do Senhor [Festa] 
7 | XIX Domingo do Tempo Comum

LITURGIA

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
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‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Não há nada que no descanse mais 
do que estar com alguém que nos 
ama.
(Pe. Vasco Pinto Magalhães, sj)

HORÁRIO DAS CONFISSÕES 
NO MÊS DE AGOSTO
De manhã: das 9h30 às 10h30; 
De tarde: das 16h às 17h.

Lembra-te dos nossos pobres. 
No entardecer da vida seremos 
julgados apenas sobre o amor: “Tive 
fome e destes-Me de comer, tive 
sede e destes-Me de beber, estava 
nu e vestiste-me, estava doente e 
cuidaste de Mim, estava preso e 
visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)  
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

ESCOLA DE MÚSICA LITÚRGICA COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS
A Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica – 
São Frutuoso (EMLSF) tem abertas as inscrições 
para o ano letivo 2022/2023.
Iniciação à Música Litúrgica para Crianças, Curso 
Básico de Música Litúrgica, Curso Geral de Música 
Litúrgica (com opção de órgão e canto), Curso 
Livre de Adultos, Iniciação ao Canto Gregoriano 
e aulas livres compõem a oferta formativa. 
Para mais mais informações, está disponível 
o endereço eletrónico 
emlsf@arquidiocese-braga.pt.

julho
30

MUSICAL “NOITE DE LUAR”
Este sábado, 30 de julho, às 21h30 pode assistir 
ao musical “Noite de Luar”, dos Jovens Sem 
Fronteiras, na paróquia de Lomar. 
A entrada é livre.
Os Jovens Sem Fronteiras, ligados aos Espiritanos, 
são um movimento missionário de jovens 
católicos. O musical conta a história “de uma top-
model que procura viver em coerência com a 
sua fé em Jesus Cristo” e “procura ajudar a refletir 
sobre a seriedade do compromisso cristão no 
mundo em que nos movemos”.


