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Nº 475 – Série III – 14 de Julho de 2019 

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM 
 

 
 

Caros cristãos e amigos? 
Para todo aquele e aquela que crê na 

Vida Eterna, que crê na Palavra 
de Jesus, esta é uma das questões 
centrais que devemos fazer 
quotidianamente: afinal que 
fazer para alcançar a Vida? Amar 
a Deus e ao próximo… sim mas, 
como é que isto se concretiza? 
Amar a Deus? Mas olhar para Ele como sustento dos nossos desejos 
pessoais? Amar o próximo? Mas permanecer "trancado" na mesquinhez 
da «minha vida»? Estar atento ao próximo só para saber e comentar as 
suas quedas e falhas? Não! O bom samaritano não quis saber porque é 
que aquele judeu tinha sido espancado, não se preocupou em saber quem 
era e o que fazia aquela pessoa ali prostrada, apenas quis saber que ali 
estava uma PESSOA que precisava de ajuda… e ajudou! Que fazer para 
receber como herança a vida eterna? Libertar-se do egoísmo! Sentir o 
outro como importante para mim, como alguém que o Pai colocou na 
minha vida. Deus não está a contar quantas avé-marias rezamos, nem está 

a apontar em quantas Missas estivemos, Ele é Espírito e vê o mais íntimo do 
nosso coração, as suas intensões e desejos. Que a nossa vida agrade a Deus no 
agradar a todos os que nos rodeiam, votos de santo Domingo para todos.  

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 15 a 21 de Julho de 2019 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
15 – 07 – 2019 

 Missa - 19h Missa - 18:30 

Terça-feira 
16 – 07 – 2019 

Cartório - 18h 
Missa - 19h 

  

Quarta-feira 
17 – 07 – 2019 

 Missa - 9h 
Cartório  

Cartório - 18h 
Missa - 19h 

Quinta-feira  
18 – 07 – 2019 

 Santa Casa - 16h 
Bom Sucesso - 19h 

 

Sexta-feira  
19 – 07 – 2019 

 Cartório - 18h 
Missa - 19h 

Missa - 9h 
Cartório 

Sábado 
20 – 07 – 2019 

Missa – 16:30 Missa - 17:40 Missa – 15h 
Matrimónio 

21 – 07 – 2019 
DOM XVI TC 

Missa – 11h 
 

Missa 9:30 
 

Missa 8h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
 Vamos realizar o PASSEIO PAROQUIAL será no dia 21de Julho. 

bilhetes á venda em na sacristia, torama, mini-mercado estrela, grémio Lombo 

do doutor, venda da senhora Lígia e casa de chá cúpula. O autocarro sai às 8h 

 FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, dia 28 de Julho. Com 

imposição dos escapulários às crianças 

 Festa de Nossa Senhora do Coromoto e do Imigrante, 10 e 11 de Agosto 

 Próximo fim de semana temos o VOZ CALHETENSE 

Paróquia do Atouguia 
 Estamos a precisar de uma pessoa para nos manter a igreja aberta, 

inscrita no desemprego 
 Haverá Missa na Capela de São Pedro na terça e quinta pelas 19h 
  

Paróquia da Calheta 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
  
  

 

«Que hei de fazer para receber a vida eterna?» 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia


Evangelho de domingo, dia 21 de Julho 2019 
XVI Domingo do Tempo Comum – Ano C 

Evangelho segundo Lc 10,38-42 

Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta 
recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria,  que, sentada aos pés de 
Jesus,  ouvia a sua palavra.  Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.  
Interveio então e disse: 

«Senhor, não Te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que 
venha ajudar-me». 

O Senhor respondeu-lhe: 
«Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é 

necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada». 
Palavra da salvação. 

Papa afirma que migrantes «são hoje o símbolo de todos os descartados da sociedade 

globalizada» 

(…)“Os migrantes são, antes de mais nada, pessoas humanas e que, hoje, são o 
símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada”, disse na homilia. 

Na Missa que assinalou o 6.º aniversário da viagem à Ilha italiana de Lampedusa, o 
Papa explicou que pensa nos “últimos” que diariamente “clamam ao Senhor, pedindo 
para serem libertados dos males que os afligem”(…) 

Com Francisco estiveram cerca de 250 pessoas que foram convidadas pelo Dicastério 
para o Desenvolvimento Humano Integral. 

“São pessoas; não se trata apenas de questões sociais ou migratórias”, destacou, 
repetindo que ‘não se trata apenas de migrantes!’, (…) 

Francisco explicou que “a Palavra de Deus” hoje “fala de salvação e libertação” e, a 
partir da primeira leitura da Missa, propôs a imagem da escada de Jacob e explicou que 
em Jesus Cristo “está assegurada e é acessível a todos a ligação entre a terra e o Céu”, 
mas esses degraus pedem “empenho, esforço e graça” e os “mais frágeis e vulneráveis 
devem ser ajudados”. 

“Apraz-me pensar que poderíamos ser nós aqueles anjos que sobem e descem, 
pegando ao colo os pequenos, os coxos, os doentes, os excluídos. Os últimos que, caso 
contrário, ficariam para trás e veriam apenas as misérias da terra, sem vislumbrar já 
desde agora algum clarão do Céu”, desenvolveu Francisco. 

Após a Eucaristia, Francisco rezou em frente da imagem de Nossa Senhora e 
demorou-se a cumprimentar quem participou na Eucaristia; antes, no final da homilia, o 
Papa agradeceu aos migrantes que, mesmo recém-chegados à Itália, ajudam os “irmãos 
e irmãs” que chegaram depois: “Quero agradecer-lhes por este estupendo sinal de 
humanidade, gratidão e solidariedade”. 

(…)“Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. 
Habituamo-nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é 
responsabilidade nossa”, disse na altura o Papa argentino. 

 Cidade do Vaticano, 08 jul 2019 (Ecclesia) 
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