
A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-se pelo “Reino” 
que só em Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. 
Embora seja um caminho exigente, é o único que leva à felicidade plena. 

A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental, para todos os que 
aceitam a dinâmica do “Reino”; só ele permite descobrir a igualdade de todos os 
Homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. Aceitar viver na lógica do “Reino” é 
reconhecer em cada Homem um irmão. 

O Evangelho de hoje é bastante claro em relação ao “caminho do discípulo”: é um 
caminho em que o “Reino” deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos, sobre os 
nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas pessoais. Jesus não quer 
discípulos em part-time ou se aceita o “Reino” e se embarca nessa aventura a tempo 
inteiro e “a fundo perdido”, ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lado 
nenhum (porque não é um caminho que se percorra com hesitações e com “meias 
tintas”). 

Optar pelo “Reino” não é escolher um caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer 
um caminho de renúncia e de dom da vida, cheios de coragem e alegria. 

ECOS DA MATRIZ 

«Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, 
não pode ser meu discípulo».  

#SomosIgrejaQueEvangeliza 
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Durante a próxima semana não haverá 
eucaristia, à exceção de quarta-feira, na 
Igreja da Misericórdia.   

DICAS PARA VIVER MELHOR (2) 
1.     Aprenda a dizer "não" sem sentir 
culpa ou achar que magoou alguém. 
Querer agradar a todos é um desgaste 
enorme. 
  
2.     Planeje seu dia, mas deixe sempre 
espaço para o improviso, consciente de 
que nem tudo está sob seu controle. 
  
3.     Concentre-se em apenas uma tarefa 
de cada vez. 
  
4.     Deixe de imaginar  que você é 
imprescindível. 
Por mais que isso lhe desagrade, tudo 
anda sem a sua actuação, a não ser você 
mesmo. 
  
5.     Abra mão de ser o responsável pelo 
insatisfação de todos. Você não é a fonte 
dos desejos. 
  
6.     Peça ajuda sempre que necessário, 
tendo o bom senso de solicitá-la às 
pessoas certas. 
  
7.     Diferencie problemas reais de 
problemas imaginários e elimine-os, pois 
são pura perda de tempo e ocupam um 
espaço mental precioso. 
  
8.     Evite envolver-se com a ansiedade e 
a tensão alheias. Aguarde  um pouco e 
depois retome o diálogo ou a acção. 
    
9.   É preciso ter sempre alguém próximo 
em que se possa confiar e com quem 

você possa conversar abertamente. 
  
10.   Saiba a hora certa de sair de cena, de 
retirar-se do palco, de deixar a roda. 
Nunca perca o sentido da importância 
subtil de uma saída discreta. 
 
11.   Não queira saber se falaram mal de 
você e nem se atormente com esse lixo 
mental. 
Escute o que falaram bem, com reserva 
analítica, sem qualquer convencimento. 
  
12.   Uma hora de intenso prazer substitui, 
com folga, três horas de sono perdido. O 
prazer recompõe mais que o sono. 
Logo, não perca uma oportunidade de se 
divertir. 
  
13.   Não abandone suas três grandes e 
inabaláveis amigas: a intuição, a inocência 
e a fé.  

Autor: Desconhecido 
 

IV. AS DIVERSAS FORMAS DE CELEBRAÇÃO 
DA MISSA 
 D) Funções do Leitor 
Liturgia da palavra 
Lê no ambão as leituras que precedem o 
Evangelho. Na ausência do salmista, pode 
proferir o salmo responsorial, depois da 
primeira leitura. 
Na ausência do diácono, o leitor pode 
proferir as intenções da oração universal, 
no ambão, depois da introdução feita pelo 
sacerdote. 
Se não houver cântico de entrada nem da 
Comunhão e os fiéis não recitarem as 
antífonas que vêm no Missal, pode 
proferir, no momento próprio, estas 
antífonas. 
 
II. Missa concelebrada 

Vida Paroquial 

Saiba + 

Miradouro do Convento 



Dia 09 
- Cidália dos Anjos Duarte Rio Tinto Alves 
- Emmanuelle Marques 
- Germano Manuel Rio Tinto Vila Pouca 
- Teresa de Jesus Rodrigues Neiva Araújo 
- Yasmim Bártolo Marcondes  
 

Dia 10 
- Carlos Manuel Sousa Ferreira 
- Maria Cândida Torres Alves Dinis 
- Palmira da Silva Alves  
 

Dia 11 
- Manuel Sebastião da Costa Lima 
- Mateus António Esteves 
 

Dia 12 
- Francisca de Sousa Domingues 
- Leonor da Cunha Quarteu 
- Maria de Fátima Borlido Benedito Vieira 
- Sandra Maria Gonçalves Rodrigues  
 

Dia 13 
- António Xavier da F. Oliveira Rodrigues 
- Olinda Marques Gonçalves 
- Teresa de Jesus A. Gonçalves Rodrigues  
 

Dia 14 
- Ana Isabel Viana Maciel Cordeiro 
- Carina Lagoa Serro 
- Gonçalo Sousa Torcato 
- Inês Isabel Carvalho Lourenço 
- Manuel Maria da Silva Simão 
- Rita Alexandra Cruz Braga Carrasqueira  
 

Dia 15 
- Aida Fátima Esteves Barbosa 
- Patrícia Lourenço Fernandes 
- Raquel Porto Sousa 
- Sara Patrícia Afonso Quitério 
- Tiago Miguel Bouça Nova Silva  

CASA DA VIZINHA 
- Mamã, os meninos na escola chamam-
me distraído! 
- Zezinho, tu moras na casa em frente... 

Aniversários  A concelebração, pela qual se manifesta 
oportunamente a unidade do sacerdócio e 
do sacrifício, bem como a de todo o povo 
de Deus, está prescrita pelo próprio rito: 
na ordenação do Bispo e dos presbíteros, 
na bênção do Abade e na Missa crismal. 
Recomenda-se, além disso, a não ser que a 
utilidade dos fiéis exija ou aconselhe de 
outro modo: 
a) na Missa vespertina da Ceia do Senhor; 
b) na Missa celebrada nos Concílios, nas 
reuniões dos Bispos e nos Sínodos; 
c) na Missa conventual e na Missa 
principal celebrada nas igrejas e oratórios; 
d) nas Missas celebradas por ocasião de 
reuniões de sacerdotes, tanto seculares 
como religiosos. 
No entanto, é lícito a cada sacerdote 
celebrar a Eucaristia de modo individual, 
mas não ao mesmo tempo em que, na 
mesma igreja ou oratório, se realiza uma 
concelebração. Contudo, na Quinta-feira 
da Ceia do Senhor e na Missa da Vigília 
pascal, não é permitido celebrar os ritos 
sagrados de modo individual.  
Aceitem-se de bom grado a concelebrar a 
Eucaristia os presbíteros que estiverem de 
passagem, desde que se conheça a sua 
condição sacerdotal.  
Nos casos em que o número de sacerdotes 
seja muito grande, pode fazer-se mais que 
uma concelebração no mesmo dia, onde a 
necessidade ou a utilidade pastoral o 
aconselhem; mas devem fazer-se a horas 
diferentes ou em lugares sagrados 
diversos. 

Fonte: Instrução Geral do Missal  

Sorria :-)  
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Serviço Religioso da Semana 
Dia Hora Intenções/Local 

Segunda 
a Sábado 

08H00 Convento de Santo António 
 

Segunda 
09 Setembro 

 Igreja de Nossa Senhora da Agonia 
Não há missa 

Terça 
10 Setembro 

 Igreja Matriz de Caminha 
Não há missa 

Quarta  
11 setembro 

08H30 Igreja da Misericórdia 
- João Luís Lourenço Ribeiro, avós e padrinho 
- Matilde Rosa Gomes, Maria Martins de Sousa e família 

Sexta 
13 Setembro 

 Igreja Matriz de Caminha 
Não há missa 

Sábado 
14 setembro 

19H15 Igreja Paroquial de Vilarelho 
- Maria Teresa Alves Lameira e marido José António Lourenço 
Lima 
- Olívia do Nascimento Fernandes e Domingos de Jesus Preto 
- Maria da Ascensão Rocha (Conf. Almas) 

Domingo 
 

15 setembro 
 

XXIV T. 
Comum 

11H30 Igreja Matriz de Caminha 
- Joana Fernandes Porto 
- José António Gonçalves Morte 
- José António Lourenço Pedrosa e Justa de Jesus Cabanelas 
- Gaspar Marques Moreira Veiga 
- Álvaro Fernandes Porto 
- António Avelino Barbosa 
- Maria Teresa Fernandes Carvalho 


