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Dia Hora Intenções 

Terça 
23 

19:30 
- Familiares de Manuel e de Helena Esteves (pg); 
- Maria Vieira Fernandes (aniv. fal) - m. c. filha Rosa (24); 
- Júlio Alves da Silva, Pais e Irmãos - m. c. Família. 

Sexta 
26 

19:30 
 

- VIIº Dia - Amândio Gonçalves Pimenta (pg). 

Sáb. 
27 

21:00 
 

Igreja Paroquial: Eucaristia e Procissão de Velas 
- Anselmo Cerqueira Bota, Pais e Sogros - m. c. Esposa. 

 
Dom. 

28 
 

 
 

07:00 
 
 
 
 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 
 

XXII Domingo do Tempo Comum 
 

- António Martins, Esposa e Familiares (3/50) - m. c. Filhos 
(pg); 
- António Pereira Lourenço, Esposa, Pais, Irmão e Familiares 
- m. c. filha Gracinda. 
 
- António Esteves (aniv. fal) e Familiares - m. c. Maria da 
Conceição Guimarães Esteves (pg); 
- Joaquim José Cerqueira, Esposa, Pais e Familiares - m. c. 
irmã Conceição (pg); 
- Amândio Baptista Gonçalves, Cândida Martins de Lima, 
Marido e Família - m. c. Maria da Conceição Martins de Bar-
ros (pg); 
- António Gomes e Familiares (2/3) - m. c. filha Cândida 
(pg). 
 
- Vésperas, Sermão e Procissão. 

 - Visita à Madeira: dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Setembro, por  
750 Euros. Contactos: 960018426/936241304.   

- Propaganda Missionária: Ajudem as Missões - Calendários e Almana-
ques a 1 €.                   

Boa Semana! 

A liturgia deste domingo propõe-nos o tema da "salvação". Diz-nos que o acesso ao "Reino" - 
à vida plena, à felicidade total ("salvação") - é um dom que Deus oferece a todos os homens e 
mulheres, sem exceção; mas, para lá chegar, é preciso renunciar a uma vida baseada nesses valo-
res que nos tornam orgulhosos, egoístas, prepotentes, auto-suficientes, e seguir Jesus no seu 
caminho de amor, de entrega, de dom da vida. 

Na primeira leitura, um profeta não identificado propõe-nos a visão da comunidade escatológi-
ca: será uma comunidade universal, à qual terão acesso todos os povos da terra, sem exceção. Os 
próprios pagãos serão chamados a testemunhar a Boa Nova de Deus e serão convidados para o 
serviço de Deus, sem qualquer discriminação baseada na raça, na etnia ou na origem. 

No Evangelho, Jesus - confrontado com uma pergunta acerca do número dos que se salvam - 
sugere que o banquete do "Reino" é para todos; no entanto, não há entradas garantidas, nem 
bilhetes reservados: é preciso fazer uma opção pela "porta estreita" e aceitar seguir Jesus no dom 
da vida e no amor total aos irmãos. 

A segunda leitura parece, à primeira vista, apresentar um tema um tanto deslocado e marginal, 
em relação ao que nos é proposto pelas outras duas leituras; no entanto, as ideias propostas são 
uma outra forma de abordar a questão da "porta estreita": o verdadeiro crente enfrenta com cora-
gem os sofrimentos e provações, vê neles sinais do amor de Deus que, dessa forma, educa, corri-
ge, mostra o sem sentido de certas opções e nos prepara para a vida nova do "Reino". 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sir 3, 19 - 21. 30 - 31; 

Salmo Responsorial: 67 (68); 

IIª Leitura: Hebr 12, 18 - 19. 22  - 24a; 

Evangelho: Lc 14, 1. 7 - 14. 
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 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XXII do Tempo Comum 

28 de Agosto de 2022 
 
Primeira Leitura: 

Leitura do Livro de Ben-Sirá  
Filho, em todas as tuas obras procede 

com humildade e serás mais estimado do 
que o homem generoso. Quanto mais 
importante fores, mais deves humilhar-te 
e encontrarás graça diante do Senhor. 
Porque é grande o poder do Senhor e os 
humildes cantam a sua glória. A desgraça 
do soberbo não tem cura, porque a árvore 
da maldade criou nele raízes. O coração 
do sábio compreende as máximas do sá-
bio e o ouvido atento alegra-se com a 
sabedoria.  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Na vossa bondade, Senhor, preparastes 
uma casa para o pobre.  

 
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola aos Hebreus  
Irmãos: Vós não vos aproximastes de 

uma realidade sensível, como os israelitas 
no monte Sinai: o fogo ardente, a nuvem 
escura, as trevas densas ou a tempestade, 
o som da trombeta e aquela voz tão re-
tumbante que os ouvintes suplicaram que 
não lhes falasse mais. Vós aproximastes-
vos do monte Sião, da cidade do Deus 
vivo, a Jerusalém celeste, de muitos mi-
lhares de Anjos em reunião festiva, de 
uma assembleia de primogénitos inscritos 
no Céu, de Deus, juiz do universo, dos 
espíritos dos justos que atingiram a per-
feição e de Jesus, mediador da nova ali-
ança.  

Palavra do Senhor.  
 

Aleluia: Mt 11, 29ab 

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Se-
nhor, e aprendei de Mim, que sou manso 
e humilde de coração. 

 
Evangelho: Lc 14, 1.7 - 14. 

VIDA CRISTÃ 
 

- No dia 06 de Agosto foi batizada a 
menina Dina da Silva Pereira, nascida a 
14 de Janeiro de 2019, filha de Nuno 
Francisco da Silva Pereira e de Maria 
Cláudia da Silva Alves da Silva Pereira. 

São padrinhos: Daniel Rodrigues Inácio 
e Ana Rita Alves Pereira. 

 
- No dia 09 de Agosto foi batizado o 

menino Lucas Freitas Cardiga, nascido a 
27 de Outubro de 2020, filho de Fábio 
Augusto Cardiga Gomes e de Ângela 
Patrícia Freitas Fernandes. 

São padrinhos: José Gabriel Cardiga 
Esteves e Andreia Pereira Freitas malhei-
ro. 

 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 
Realizada a Festa ao Santíssimo Sacra-

mento, apresentamos as contas do evento. 
Receita                                 10.548.22 € 
Talharezes                              2.015.00 € 
Paradela                                 1.920.00 € 
Ribeira                                   2.805.00 € 
Crasto                                     1.801.00 € 
Bar                                         2.007.22 € 
Despesa                                 7.088.02 € 
Conjunto “O Pentâgono”       3.000.00 € 
Fanfarra                                     650.00 € 
Casa Gomes                              550.00 € 
Cavalos                                     100.00 € 
Licença Canónica                       35.00 € 
Bar                                         1.219.13 € 
Licença do fogo                        350.00 € 
Lanche                                      387.08 € 
Pão                                              52.00 € 
Diversos                                      50.31 € 
Porco no espeto                         250.00 € 
Tipografia                                 300.00 € 
Direitos de Autor                      144.50 € 
Saldo                  3.460.20 € 
Com este saldo vamos realizar a Festa 

ao nosso Padroeiro S. João Baptista, no 
próximo fim de semana, dias 27, 28 e 29 
de Agosto. 

Além deste dinheiro, precisamos das 
ofertas dos devotos e paroquianos. Podem 
entregar as ofertas na caixa  que se en-
contra à entrada/saída da Igreja. Levem 
uma pagela de S. João Baptista para re-
cordação e divulgação. 

 
ONDE TENS OS PÉS, 

AÍ TENS A TUA CABEÇA! 
 
É com este ditado popular que quero 

começar esta reflexão. Foi com imensa 
surpresa e agrado que conheci este dita-
do/adágio popular. Numa das minhas 
visitas aos idosos e mais frágeis da minha 
comunidade orante e paroquial, um se-
nhor, um homem de coração grande e 
grande na sapiência inquietou-me (e per-
turbou-me, até!) com esta expressão: 
“onde tens os teus pés, aí tens a tua cabe-
ça”. 

O que significa este adágio? Este dita-
do/adágio é um bom exemplo daquilo 
que, tantas vezes, brota do nosso coração. 
Por outras palavras, se os teus pés estão 
sob a passadeira vermelha, então o teu 
coração está nas honras e famas do mun-
do e do homem; ou, se os teus pés estão 
sob o chão pobre e simples, então o teu 
coração está junto dos mais pobres e sim-
ples. Confesso que esta simples expressão 
me tem feito pensar e refletir muito sobre 
o que tenho sob os meus pés. 

Gostaria que cada um de nós pudesse 
fazer esta mesma pergunta a si mesmo. 
Não sei quais serão as respostas que bro-
tarão dos nossos corações, mas estou cer-
to que seremos verdadeiramente inquieta-
dos, ao ponto de nos questionarmos sobre 
quais os chãos que nós buscamos confor-
to e assentamento. 

Esta pergunta não nos deixará indife-
rentes e estou certo que lançará em cada 
um de nós o desejo maior de melhor nos 
conhecermos. Estou convicto que, no 
momento em que nos perguntarmos a nós 
próprios se nos amamos e se amamos 
alguém, muito mudará em nós, quer na 

nossa forma de ser e de estar, quer na 
nossa forma de ver a vida e o mundo. 
Façamos sem rodeios e sem medos este 
desafio. Tínhamo-lo como uma meta e 
uma missão, e saberemos dar reposta ao 
chão que pisamos. Dalai Lama, questio-
nado sobre quem era o inimigo, respon-
deu: “eu mesmo! A minha ignorância, o 
meu apego, os meus ódios! Aí está real-
mente o inimigo!” 

Eis uma excelente reflexão para muitos 
que se possam encontrar em férias (ou 
que possam estar em breve de férias). 
Percorrer os caminhos de uma séria refle-
xão interior que nos ajude a compreender, 
saber e identificar quais são os nossos 
mais íntimos desejos, vontades e sonhos. 
Deus apela-nos a que saibamos fazer da 
vida amor: amor que d’Ele recebemos e, 
recebido d’Ele, partilhar com os irmãos e 
irmãs que nos rodeiam. 

Termino com a belíssima e inquietante 
afirmação de Khalil Gibran: “E disse o 
Divino: ‘‘Ama o teu inimigo!’’ E eu o 
obedeci e amei-me a mim mesmo!” Sim, 
o maior inimigo de nós próprios somos 
tantas vezes nós mesmos. Deus quer ma-
tar o egoísta que há em nós, que em nós 
habita e que muitas vezes nos domina e 
nos condiciona. É este milagre que Deus 
quer operar em nós: matar o egoísta que 
há em nós e, pelo sacramento da confis-
são, possamos caminhar no caminho da 
santidade. Também nós podemos receber 
este dom da santidade pelo sacramento da 
reconciliação e, recebidos, caminhar pelo 
caminho da santidade, do altruísmo, da 
bondade e da misericórdia. 

Padre Manuel Ribeiro, in “Ecclesia” 
 

 
PENSAMENTO 

 
“A verdade dói, não quando andamos à 

sua procura, mas quando fugimos dela”. 
John Eyberg 


