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Exultai em Deus, que é o nosso auxílio.
Queridos irmãos,
No Livro do Deuteronómio escutamos o Senhor que nos convida a guardar o
dia de Sábado como memorial da obra de Deus que libertou o povo da terra da
escravidão. No Evangelho, vemos como no tempo de Jesus, a absolu!zação da lei a
torna numa ins!tuição pesada e complexa. Jesus não vem abolir a Lei, vem completá-la com a sua Palavra e com a sua Páscoa e mostra-nos que o bem do homem,
“fazer o bem, salvar a vida” é a Lei suprema. Como nos ensina São Paulo, na Carta
aos Romanos, “é na caridade que está o pleno cumprimento da lei” (Rm 13, 10).
Hoje a Igreja convida-nos a san!ﬁcar o Domingo, o primeiro Dia da semana,
que nos convoca a celebrar a Páscoa do Senhor, “o braço forte e a mão poderosa”
de Deus que nos liberta do pecado e da morte e nos faz par!cipantes dos bens divinos. Não podemos viver sem o Domingo! Como nos ensina São João Paulo II, na
Carta Apostólica Dies Domini (que celebra este mês o XX aniversário da sua publicação), “o domingo é o dia em que, mais do que qualquer outro, o cristão é chamado a lembrar a salvação que lhe foi oferecida no bap!smo e que o tornou homem
novo em Cristo” (DD 25).
Em cada Domingo escutamos a Palavra, alimentamo-nos do Corpo de Jesus,
experimentamos a alegria de pertencer e construir a comunidade cristã e, em cada
Domingo, somos enviados a anunciar as maravilhas que Deus fez e faz em nós. Essas maravilhas, as obras de Deus, são testemunhadas com a esperança renovada,
com o novo modo de viver a par!r de Cristo que marca a diferença no meio do
mundo. Acompanhados e habitados pelo Espírito de Cristo Ressuscitado seremos o
sal e a luz que o mundo precisa para encontrar o caminho da vida.
Saúda-te com es!ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 2, 23 — 3, 6
No Evangelho deste Domingo, Jesus
mostra-nos que a interpretação literal
da Lei é perigosa, na medida em que
pode afastar-nos do Outro e fechar o
nosso coração, impedindo-nos de
amar e servir quem nos rodeia. Ele
desaﬁa os preceitos ao aﬁrmar que o
serviço aos irmãos é mais importante
do que os cumprir rigorosamente, curando um homem com a mão atroﬁada. Esta Sua a!tude faz com que seja
julgado por parte dos fariseus, que
desejam destruí-Lo.
Jesus vem trazer-nos uma proposta
maior do que guardar o Sábado, traznos o Domingo da Sua ressurreição, o
qual reﬂecte a grandiosidade do Seu
amor por nós.
Senhor, ajuda-me a não ter o coração
tão endurecido, fechado e cego ao Teu
amor, para que possa, à Tua semelhança, amar cada um. Ajuda-me a ser
menos escrava dos preceitos e mais
aberta à Tua proposta de felicidade.
Sofia Cavaco

Catequista
Animadora de grupo de Jovens

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
9º DOMINGO DO TEMPO COMUM
1ª Leitura - Dt 5, 12-15
O Sábado do An!go Testamento anuncia o Dia do Senhor da Nova Aliança, o
Domingo, o dia do repouso em Deus,
que Jesus nos alcançou pelo seu Mistério Pascal.
Salmo - 80
Aclamemos Deus, nossa força, saudemos o Deus de Jacob. Que a trombeta
ressoe na lua nova e na lua cheia.
2ª Leitura - 2 Cr 4, 6-11
A vida do Apóstolo de Cristo reproduz
a vida do Senhor, é outra manifestação do seu Mistério Pascal: frágil como um vaso de barro, transporta em
si o tesouro do mistério de que é ministro e apóstolo.
Evangelho - Mc 2, 23 — 3, 6
O escândalo dos fariseus vinha-lhes de
eles não saberem ir além da letra e
não chegarem ao espírito; e assim não
conseguiram reconhecer na Lei o Senhor da Lei.

Salmo Responsorial
Exultai em Deus, que é o
nosso auxílio.

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.

Nocias da Comunidade
FESTAS POPULARES
ARRAIAL

Hoje, como ontem, Jesus tem de enfrentar-se com os fariseus, que deformaram
a Lei de Moisés, ﬁcando-se pelas coisas
pequenas e esquecendo-se do espírito
que a originou. Os fariseus, de facto,
acusam os discípulos de Jesus de violar
o sábado. Segundo eles, arrancar espigas, equivale a «segar» e trilhar, o que
signiﬁca «bater»: essas tarefas de campo - e uma quarentena mais que poderíamos acrescentar - estavam proibidas
no sábado, dia de descanso. Os pães da
oferenda dos que nos fala o Evangelho,
eram doze pães que se colocavam em
cada semana na mesa do santuário, como homenagem das doze tribos de Israel ao seu Deus e Senhor.
A nossa a!tude deve ser a mesma que
Jesus hoje nos ensina: os preceitos da
Lei que tem menos importância cedem
diante dos maiores; um preceito cerimonial deve ceder diante de um preceito de lei natural; o preceito do repouso
de sábado não está, então, acima das elementares necessidades da subsistência

Como já foi anunciado, vão realizar-se,
a 22 e 23 de Junho, as Festas Populares no Espaço da Biblioteca Municipal
dos Olivais (Bedeteca).
O Arraial é uma importante fonte de
rendimentos para a obra de São José.
Para que o arraial corresponda a todos os seus objec!vos precisamos de
voluntários para ajudar em cada um
dos serviços. São várias as áreas em
que nos podemos inscrever para colaborar na Grande Festa de 2018
Quem quiser colaborar, pode inscrever-se através do link:
h1ps://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdC8id9WOHkQDD210MIGMO
C_scBesf48of0Rl7dTKzEk2tIYg/viewform?
usp=sf_

ou na receção das nossas Igrejas, deixando nome e contacto.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 4 a 10 de Junho
4 - 2 Pe 1, 2-7; SI 90; Mc 12, 1-12
5 - 2 Pe 3, 12-15a. 17-18; Sl 89;
Mc 12, 13-17
6 - 2 Tm 1, 1-3. 6-12; Sl 122;
Mc 12, 18-27
7 - 2 Tm 2, 8-15; SI 24; Mc 12, 28b-34
8 - Os 11, 1. 3-4 8c-9; Sl Is 12, 2-6;
2 Ef 3, 8-12. 14-19: Jo 19, 31-37
9 - 2 Tm 4, 1-8; SI 70; Lc 2, 41-51
10 - Gn 3, 9-15; Sl 129;
2 Cor 4, 13 — 5, 1; Mc 3, 20-35

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
MIQUEIAS
Miqueias diz que o dia do Senhor está
próximo e o julgamento vai chegar.
Depois, aponta os pecados do povo:
idolatria, ganância e roubo de propriedades. Detestam o bem e amam o mal.
Mas um dia haverá jus!ça e paz. De
Belém virá o verdadeiro rei, que trará
paz e segurança. Esqueçam esses sacriQcios todos. Deus quer jus!ça, humildade e bondade. Haverá destruição
por causa dos vossos pecados, mas,
um dia, também haverá restauração e
esperança. Miqueias é a fonte de algumas das mais importantes profecias
acerca do Messias. Tal como Amós,
seu contemporâneo, também ele condena a injus!ça e a corrupção da elite
governante. Mas também pinta uma
promessa de esperança futura. Um
verdadeiro governante virá de Belém,
um homem de paz, que apascentará o
seu rebanho na força do Senhor.

NAUM
Naum, de Elcós, entrega um aviso a
Nínive: o Deus vingador está a caminho, suﬁcientemente poderoso para
destruir as montanhas e secar os mares. O caos na cidade não terá igual. As
carroças correm velozes pelas ruas, os

diques, estão destruídos. Nínive é como uma piscina a ser esvaziada, vai
tudo por água abaixo. A cidade sanguinária será totalmente devastada. Tal
como a cidade egípcia de Tebas foi
destruída, também Nínive será ferida
mortalmente e aqueles que sofreram
às suas mãos irão, simplesmente,
aplaudir. No livro de Naum, Deus é
retratado como lento, mas certo. Ele é
paciente, mas o seu poder é enorme.
O mal não triunfará. A cidade !nha
mais comerciantes do que estrelas no
céu - tudo irá desaparecer.

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris!as do próximo
domingo dia 10 de Junho (incluindo
a Vesper!na de sábado, dia 9), os
Vicen!nos farão o habitual peditório
para os nossos irmãos mais necessitados.
Sejamos generosos.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
7 de Junho - Reunião da Pastoral da
Saúde (SJ, 15h, às 15.00 h., na Igreja de S. José.
8 de Junho - Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus.
9 de Junho - Passeio da Catequese.

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

