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Antes de te formar no ventre materno,
Eu te escolhi.
Queridos irmãos,
Celebramos neste Domingo a Solenidade do nascimento de São João Bapsta, o
Profeta enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. É uma oportunidade
feliz para olharmos para os dons que temos recebido de Deus e se eles têm ediﬁcado
ou não a comunidade cristã.
Olhemos para o Profeta. Este instrumento de Deus não se auto promove, não se
elogia a si mesmo, não se impõe nem se congratula com as suas capacidades, mas é
escolhido pelo Senhor para uma missão concreta e é enviado para servir os outros na
comunidade. O profeta não se anuncia a si mesmo mas transporta uma mensagem de
salvação, é a voz de Deus. Olhemos para São João: Ele não é a Palavra mas apenas a
voz que a anuncia. Como tal, cumprida a sua missão, deve desaparecer, tornar-se pequeno, para que somente a Palavra seja visível.
O Profeta é também uma lâmpada. Não é a luz mas é um iluminado, como se
designavam os neóﬁtos na primiva comunidade cristã. Por isso mesmo é chamado a
iluminar o mundo em seu redor, através das obras e do modo como experimenta e
testemunha Cristo na sua vida.
Olhando assim para a missão do Profeta - Voz, Luz, Presença de Deus, Sinal do
Amor Maior - pergunto: o que temos feito com os dons que recebemos de Deus? Desde o dia do nosso bapsmo que fomos escolhidos por Deus para a profecia, para tornar o Senhor Jesus presente no meio do mundo com a nossa vida e com o testemunho
das obras da fé. A nossa comunidade clama por profetas disponíveis para ediﬁcar o
Corpo Eclesial, para tornar esta Igreja uma realidade bela e fecunda. Como me disponho a servir a comunidade e os irmãos? Deus quer precisar de  para o bem de todos!
Saúda-te com esma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 1, 57-66. 80
“Quem virá a ser este menino?” interrogava-se a vizinhança, quando João nasceu. Ao escutar este Evangelho, também
eu faço esta mesma pergunta! Um anjo
anunciou a Zacarias que ele e sua esposa
Isabel iriam ser pais de um menino, a
quem chamariam João e que seria repleto do Espírito Santo. Zacarias, duvidou
de tudo isto e ﬁcou mudo. Porém, tudo
se conﬁrmou, Isabel chamou João ao seu
menino e, o pai inscreveu o mesmo numa tábua. Zacarias rendeu louvores a
Deus pelo nascimento do ﬁlho e anunciou que João seria profeta do Al@ssimo,
para Lhe preparar os caminhos e, para
transmir ao povo o conhecimento da
Salvação. Ele será o precursor do Messias que deve vir, que O anuncia. Sempre
ﬁel à sua Missão, ele somente é a voz
que anuncia a Palavra e que nos trás
uma Mensagem de Salvação e, diz isso
mesmo aos que o escutam.
Que Cristo me ajude a ser sinal, a ser
humilde como João e a aumentar a fé
que me ajuda a suportar as adversidades e a louvar sempre O Senhor.
Manuela Loureiro

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NA
SOLENIDADE DE
SÃO JOÃO BAPTISTA
1ª Leitura - Is 49, 1-6
Eu farei de  a luz das nações, para
que a minha salvação chegue até
aos conﬁns da terra.
Salmo - 138
Tu criaste as entranhas do meu corpo, que se formaram no ventre da
minha mãe.
2ª Leitura - At 13, 22-26
Eis aquele que vem depois de mim e
do qual eu não sou digno de rar as
sandálias de seus pés.
Evangelho - Lc 1, 57-66. 80
A criança ia crescendo e o seu espírito ia-se fortalecendo. Ele foi viver
no deserto até ao dia em que se
tornou conhecido de Israel.

Salmo Responsorial
Eu Vos dou graças,
Senhor, porque
maravilhosamente me
criastes.

Acolhimento
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

por esta feliz mudança. O recém-nascido
«será chamado João» (Yohannan em
Hebraico, quer dizer: Deus realizou graça). É toda a sua existência que é colocada o signo da graça, pois a mão do
Senhor estava com ele.

CONTRIBUTO
EXTRAORDINÁRIO PARA
O FUNDO PAROQUIAL
João Bapsta é principalmente conhecido pelo que os Evangelhos dizem. No
entanto, ele também aparece em muito
bom lugar no resumo da história messiânica feita por Paulo para os judeus de
Anoquia de Pisídia. Paulo comparlha
de facto a promessa feita a David de um
Salvador que nasceria de sua descendência. Este Salvador é Jesus. Foi João
Bapsta quem teve o imenso privilégio
de preparar a vinda deste Salvador
«proclamando diante dele um basmo
de conversão para todo o povo de Israel». De acordo com Jesus, além disso,
João Bapsta era um profeta autênco
e «mais do que um profeta».
O nascimento de João Bapsta traz muito boas no@cias. Isabel e Zacarias ﬁnalmente conhecem as alegrias da maternidade e da paternidade. Os vizinhos e a
família veem neste feliz evento a grandeza da misericórdia divina e regozijamse com Isabel. Quanto a Zacarias, ele
recupera a fala e pode dar graças a Deus

Solicitamos que os nossos Paroquianos que pretendam ajudar com o
Contributo Extraordinário para o
Fundo Paroquial, o façam, se possível, neste mês de Junho.
No entanto, também poderá ser entregue nas Celebrações em Julho, ou
nas receções das nossas Igrejas.
Muito obrigado.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 25 de Junho a 1 de Julho
25 - 2 Rs 17, 5-8. 13-15a. 18; Sl 59;
Mt 7, 1-5
26 - 2 Rs 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36;
Sl 47; Mt 7, 6. 12-14
27 - 2 Rs 22, 8-13; 23, 1-3; Sl 118;
Mt 7, 15-20
28 - 2 Rs 24, 8-17; Sl 78; Mt 7, 21-29
29 - At 12, 1-11; Sl 33;
2 Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19
30 - Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Sl 73;
Mt 8, 5-17
1 - Sa 1, 13-15; 2, 23-24; Sl 29;
2 Cor 8, 7. 9. 13-15; Mc 5, 21-43

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

A BÍBLIA SAGRADA
ANTIGO TESTAMENTO
AGEU
Ageu incenva os ex-exilados judeus,
que estão a achar a vida parcularmente diVcil em Jerusalém a repensar as
suas prioridades, pôr de lado as preocupações económicas e a connuar a reconstrução do templo.
Em Jerusalém as pessoas estão frias,
zangadas e cansadas. Ageu diz que isto
acontece porque desisram de reconstruir o templo. Então, o povo retoma os
trabalhos. Seis semanas mais tarde,
Ageu diz-lhes que, apesar de ainda não
parecer, o templo será ainda mais esplêndido do que era antes. Dois meses
mais tarde, Ageu transmite duas mensagens visionárias: a primeira, que o processo de construção foi arruinado por
causa do povo se concentrar apenas nos
seus interesses. A segunda, que num
futuro distante, Deus irá abanar os céus
e a terra. Um dia, o trabalho será, ﬁnalmente, concluído.

ZACARIAS
Zacarias diz ao povo para se voltar para
Deus. Depois, tem oito visões estranhas,
incluindo uma com uma espécie de ﬁta
métrica, para medir a cidade, uma lâmpada de sete braços que permanecia
acesa por duas oliveiras e um rolo de

pergaminho voador. Algumas visões são
sobre o poder de Deus, outras, têm a
ver com a reconstrução do templo e
com o estatuto do rei Zorobabel e de
Josué, o sumo sacerdote, como líderes
ungidos. O profeta condena os jejuns e
a observância religiosa hipócritas. Há
uma série de profecias contra os inimigos de Israel e mensagens de vitória e
restauração. O Messias será um governador como nenhum outro. Virá montado num jumento e será descendente da
casa de David, mas também será ferido.
Finalmente, Zacarias vê uma batalha, na
qual as forças do Senhor derrotam os
seus inimigos. Jerusalém torna-se o centro do mundo e todas as pessoas a visitam durante os fesvais. Os genos e os
judeus adorarão o Senhor.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
26 de Junho - Aniversário da ordenação do Pe. Bruno.
26 de Junho - Reunião Geral de Catequistas, às 21.30 h., na Igreja de
São José.
27 de Junho - Reunião de Coordenação da Catequese, às 21.30 h., na
Igreja de São José.
30 de Junho - CNE – Acvidade de encerramento do ano.
1 de Julho - Ordenações nos Jerónimos.
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