
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> SER FELIZ É... 
Para que aprendamos a ser felizes neste mês de encontros e reencontros 

familiares, de carregar energias, de aproveitar as férias, de fortalecer os laços do 
matrimónio e de trazer à igreja tantas crianças para receberem o sacramento do 
baptismo, publica-se a mensagem do Papa Francisco…  

Podes ter defeitos, estar ansioso e viver irritado algumas vezes, mas não te 
esqueças que a tua vida é a maior empresa do mundo. Só tu podes evitar que ela vá em 
decadência. Há muitos que te apreciam, admiram e te querem. Gostaria que recordasses 
que ser feliz, não é ter um céu sem tempestades, caminho sem acidentes, trabalhos sem 
fadiga, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança 
nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é 
apenas valorizar o sorriso, mas também reflectir sobre a tristeza. Não é apenas 
comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter alegria com 
os aplausos, mas ter alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a 
vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é 
uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu 
próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar actor da própria 
história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no 
longínquo da nossa alma. É agradecer a Deus cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz 
é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para 
ouvir um “não”. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que seja injusta. É 
beijar os filhos, mimar os pais, ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles 
nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples, que vive dentro de 
cada um de nós. É ter maturidade para dizer ‘enganei-me’. É ter a ousadia para dizer 
‘perdoa-me’. É ter sensibilidade para expressar ‘preciso de ti’. É ter capacidade de dizer 
‘amo-te’. Que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz… Que nas 
tuas Primaveras sejas amante da alegria. Que nos teus Invernos sejas amigo da 
sabedoria. E que quando te enganares no caminho, comeces tudo de novo. Pois assim 
serás mais apaixonado pela vida. E podes facilmente descobrir que ser feliz não é ter 
uma vida perfeita. Mas usar as lágrimas para regar a tolerância. Usar as perdas para 
refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o 
prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Nunca desistas…. Nunca 
desistas das pessoas que amas. Nunca desistas de ser feliz, pois a vida é um espectáculo 
imperdível!  Papa Francisco 
 
 

*********************************************************************** 

N.B.:  

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
21 22 23 24 25 26 27 28 

9h 
Matança 
 
10h15 
Dornelas 
c/ 
Baptismo. 
 
11h30 
PenaVerde 
– 
compasso 
 
15h 
Valagotes 
(S. 
António) 

18h Feitais 
(PenaVerde) 
 
19h 
Matança 
(S. Maria 
Madalena) 

 
 
19h30 
Moreira 
(PenaVerde) 
 
21h 
Concerto 
Musical do 
Estágio de 
Verão na 
Igreja 
Paroquial de 
Coruche. 

 
19h30 
Mosteiro – 
S. Sebastião 
(PenaVerde) 

11h Lar de 
Dornelas 
(Polo II) 
 
Feira 
Actividades 
 
19h30 
PenaVerde 
(S. Tiago) 

18h30 
Queiriz 
 
19h30 
Colherinhas 
(Dornelas) 

18h 
Matança  
 
19h30 
Dornelas 

9h Queiriz 
 
10h Cas. 
Dornelas. 
10h15 
Forninhos 
c/ 
Baptismo 
 
11h30 
PenaVerde 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Gen 18, 1-10a 
«Senhor, não passeis sem parar em casa do vosso servo» 

 
Leitura do Livro do Génesis 
Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mambré. Abraão 
estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu 
três homens de pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada da tenda e correu 
ao seu encontro; prostrou-se por terra e disse: «Meu Senhor, se agradei aos vossos 
olhos, não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água, 
para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um 
bocado de pão, para restaurardes as forças antes de continuardes o vosso caminho, 
pois não foi em vão que passastes diante da casa do vosso servo». Eles 
responderam: «Faz como disseste». Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava 
Sara e disse-lhe: «Toma depressa três medidas de flor da farinha, amassa-a e coze 
uns pães no borralho». Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom 
e entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe manteiga e leite e o 
vitelo já pronto e colocou-o diante deles; e, enquanto comiam, ficou de pé junto 
deles debaixo da árvore. Depois eles disseram-lhe: «Onde está Sara, tua esposa?». 
Abraão respondeu: «Está ali na tenda». E um deles disse: «Passarei novamente pela 
tua casa daqui a um ano e então Sara tua esposa terá um filho». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a) 
Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? 
Ou: Ensinai-nos, Senhor: quem habitará em vossa casa? 
 
LEITURA II        Col 1, 24-28 

«O mistério oculto ao longo dos séculos e agora manifestado aos seus santos» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses 
Irmãos: Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós e completo na 
minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo que é a 
Igreja. Dela me tornei ministro, em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso 
respeito, isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus, o mistério que ficou 
oculto ao longo dos séculos e que foi agora manifestado aos seus santos. Deus quis 
dar-lhes a conhecer em que consiste, entre os gentios, a glória inestimável deste 
mistério: Cristo no meio de vós, esperança da glória. E nós O anunciamos, 
advertindo todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de os 
apresentarmos todos perfeitos em Cristo. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Lc 10, 38-42 

«Marta recebeu Jesus em sua casa. Maria escolheu a melhor parte» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
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. 
 

Palavra na Vida… 
 

As leituras deste Domingo convidam-nos a reflectir o tema da 
hospitalidade e do acolhimento. Sugerem, sobretudo, que a existência 
cristã é o acolhimento de Deus e das suas propostas; e que a acção 
(ainda que em favor dos irmãos) tem de partir de um verdadeiro encontro com Jesus 
e da escuta da Palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o sentido da nossa 
acção e da nossa missão. A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de 
Abraão. Nessa figura apresenta-se o modelo do homem que está atento a quem 
passa, que partilha tudo o que tem com o irmão que se atravessa no seu caminho e 
que encontra no hóspede que entra na sua tenda a figura do próprio Deus. Sugere-
se, em consequência, que Deus não pode deixar de recompensar quem assim 
procede. A segunda leitura apresenta-nos a figura de um apóstolo, para quem 
Cristo, as suas palavras e as suas propostas são a referência fundamental, o universo 
à volta do qual se constrói toda a vida. Para Paulo, o que é necessário é “acolher 
Cristo” e construir toda a vida à volta dos seus valores. É isso que é preponderante 
na experiência cristã. 

O nosso tempo vive-se a uma velocidade estonteante… Para ganhar uns 
minutos, arriscamos a vida porque “tempo é dinheiro” e perder um segundo é ficar 
para trás ou deixar acumular trabalho que depois não conseguimos “digerir”. 
Mudamos de fila no trânsito da manhã vezes incontáveis para ganhar uns metros, 
passamos semáforos vermelhos, comemos de pé ao lado de pessoas para quem nem 
olhamos, chegamos a casa derreados, enervados, vencidos pelo cansaço e pelo 
stress, sem tempo e sem vontade de brincar com os filhos ou de lhes ler uma 
história e dormimos algumas horas com a consciência de que amanhã tudo vai ser 
igual… Claro que estas são as exigências da vida moderna; mas, como é possível, 
neste ritmo, guardar tempo para as coisas essenciais? Como é possível encontrar 
espaço para nos sentarmos aos pés de Jesus e escutarmos o que Ele tem para nos 
propor? 

Nas nossas comunidades cristãs e religiosas, encontramos pessoas que 
fazem muitas coisas, que se dão completamente à missão e ao serviço dos irmãos, 
que não param um instante… É óptimo que exista esta capacidade de doação, de 
entrega, de serviço; mas não nos podemos esquecer que o activismo desenfreado 
nos aliena, nos massacra e asfixia. É preciso encontrar tempo para escutar Jesus, 
para acolher e “ruminar” a Palavra, para nos encontrarmos com Deus e connosco 
próprios, para perceber os desafios que Deus nos lança. Sem isso, facilmente 
perdemos o sentido das coisas e o sentido da missão que nos é proposta; sem isso, 
facilmente passamos a agir por nossa conta, passando ao lado do que Deus quer de 
nós. Esta época do ano – tempo de férias, de descanso – é um tempo privilegiado 
para invertermos a marcha alienante que nos massacra. Que este tempo não seja 
mais uma corrida desenfreada para lugar nenhum, mas um tempo de reencontro 
connosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com Deus e com as nossas 
prioridades. A oração e a escuta da Palavra podem ajudar-nos a recentrar a nossa 
vida e a redescobrir o sentido da nossa existência. Qual é a nossa perspectiva da 
hospitalidade e do acolhimento? Esta leitura sugere que o verdadeiro acolhimento 
não se limita a abrir a porta, a sentar a pessoa no sofá, a ligar a televisão para que 
ela se entretenha sozinha, e a correr para a cozinha para lhe preparar um grande 
banquete; mas o verdadeiro acolhimento passa por dar atenção àquele que veio ao 
nosso encontro, escutá-lo, partilhar com ele, a fazê-lo sentir o quanto nos 
preocupamos com aquilo que ele sente… 
 


