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Também nós acreditamos,
e por isso falamos.
Queridos irmãos,
A Segunda Carta aos Corínos que hoje escutamos relembra-nos que a
experiência da fé, e o testemunho da mesma, nasce do encontro com o Deus
vivo e ressuscitado. A fé é, por isso mesmo, um encontro com Aquele que me
amou primeiro e que me lançou numa nova experiência de vida, que me abriu o
coração até ao horizonte da eternidade, que semeia em mim a esperança da ressurreição pois, como diz o Apóstolo, “sabemos que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há-de ressuscitar com Jesus e nos levará para junto d’Ele”.
A fé em Jesus implica a vida toda, renova todas as dimensões da nossa
existência. Acreditar em Jesus signiﬁca também procurar viver como Jesus, com
os critérios de Jesus, com opções concretas que nem sempre são aceites pelo
mundo e que, muitas vezes, vão mesmo contra o espírito do mundo. Por isso
não nos escandalizemos com as perseguições anunciadas pelo Senhor no Evangelho; se vivermos como Ele, com os critérios d’Ele e a par0r da Sua vontade,
seremos admi0dos na família divina, como nos diz o Evangelho deste Domingo,
viveremos sustentados pelo Espírito de Deus que nos permite entrar e viver alegres na Casa do Pai.
Como nos exorta São Paulo hoje, “não olhemos para as coisas visíveis,
olhemos para as invisíveis: as coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Que a Virgem Maria nos ensine a acreditar e a desejar as moradas eternas, preparadas para nós pelo Seu Filho Jesus.
Saúda-te com es0ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 3, 20-35
Impressiona-me a murmuração e
a contestação de alguns que seguiam Jesus. A incompreensão
inclusivamente da sua própria família e dos que se opunham as
propostas de Jesus rejeitando os
ensinamentos Dele.
As manifestações de cura que Jesus operava humildemente, com
caridade e amor, àqueles que Lhe
pediam com fé e arrependimento,
eram, por alguns, ridicularizadas e
mo0vo de blasfémias. Jesus responde a todos sem hesitar e com
toda a segurança, umas vezes com
parábolas, outras com perguntas
que ﬁcam a ressoar.
Olhando para mim, diante desta
palavra, inquieta-me a incapacidade de poder cumprir os ensinamentos de Jesus, porque sou pecadora, frágil, com grande diﬁculdade de aceitar a proposta de Jesus. Só com a força do Espirito
Santo poderei acolher a Palavra e
abrir o coração à vontade de
Deus. Pai ajuda-me a aceitar a tua
vontade!
Maria da Graça Moutinho

Catequista da Adolescência

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
10º DOMINGO DO TEMPO COMUM
1ª Leitura - Gn 3, 9-15
Quando Adão comeu o fruto da árvore, o
Senhor Deus chamou-o e disse: «Onde estás?»
2

Salmo - 129
Se Tu re0veres os nossos pecados, Senhor,
Senhor, quem irá sobreviver? Mas em Ti
está o perdão.
2ª Leitura - 2 Cor 4, 13 — 5, 1
Ainda que em nós o homem exterior se vai
arruinando, o homem interior é renovado
todos os dias.
Evangelho - Mc 3, 20-35
Tudo será perdoado aos ﬁlhos dos homens
[...]. Mas se alguém blasfemar contra o
Espírito Santo, esse nunca terá perdão.

Salmo Responsorial
No Senhor está a
misericórdia e abundante
redenção.

DIA DE SANTO ANTÓNIO
Na próxima 4ª feira, dia 13 de Junho, por
ser Dia de Santo António, Padroeiro da cidade de Lisboa, só haverá a Celebração
das 09.00 h., na Igreja de S. José. As nossas Igrejas estarão fechadas.

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.

monstra o absurdo da posição dos escribas que o acusam de expulsar demónios em nome do «líder dos demónios». Isto é uma cegueira deliberada e
«uma blasfémia contra o Espírito»: É a
autoexclusão do Reino que Jesus proclama. Por outro lado, quem «faz a vontade de Deus» faz parte da verdadeira
família de Jesus.
Depois de descrever a grandeza do seu
ministério apostólico, Paulo diz que
está consciente de trazer «este tesouro ... como em vasos de barro». Também evoca a luta interior que resulta
de uma «condição carnal dedicada à
morte». Paulo reaﬁrma, contudo, a
certeza de uma questão vitoriosa, pois
«aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus». Certamente a luta permanece e o
apóstolo deve enfrentar «aﬂição do
momento presente». Mas, como ele
sempre disse, Paulo conﬁa na superabundância da graça de Deus, fonte de
renovação diária do «homem interior».
Após o início do seu ministério, Jesus
lida com uma forte oposição. As
«pessoas de casa» consideram que ele
«perdeu a cabeça»; os escribas dizem
que ele está possuído do diabo e «sua
mãe e seus irmãos chamam-no», sem
dúvida, para lhe pedir que se explique.
Isso quer dizer que a fé na Encarnação
não é óbvia para ninguém. Jesus de-

TERÇO EM COMUNIDADE
À semelhança do mês de Maio, iremos rezar o terço no dia 13 de Junho,
às 21.30 h., na Igreja de S. José.

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris0as deste domingo
dia 10 de Junho (incluindo a Vesper0na de sábado, dia 9), os Vicen0nos
farão o habitual peditório para os nossos irmãos mais necessitados.
Sejamos generosos.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 11 a 17 de Junho
11 --At 11, 21b-26; 13, 1-3; Sl 97;
Mt 10, 7-13
12 - 1 Rs 17, 7-16; Sl 4; Mt 5, 13-16
13 - Sir 39, 8-14; Sl 18B; Mt 5, 13-19
14 - 1 Rs 18, 41-46; Sl 64; Mt 5, 20-26;
15 - 1 Rs 19, 9a.11-16; Sl 26; Mt 5, 27-32
16 - 1 Rs 19, 19-21; Sl 15; Mt 5, 33-37
17 - Ez 17, 22-24; Sl 91; 2 Cor 5, 6-10;
Mc 4, 26-34

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.

FESTAS POPULARES
ARRAIAL

A BÍBLIA SAGRADA
ANTIGO TESTAMENTO

Como já foi anunciado, vão realizarse, a 22 e 23 de Junho, as Festas Populares no Espaço da Biblioteca Municipal dos Olivais (Bedeteca).
Já estamos a preparar esse grande
evento anual que são as Festas Populares! Nos úl0mos anos crescemos na dimensão e na qualidade da
festa e este ano queremos con0nuar
a crescer. O Arraial é uma importante fonte de rendimentos para a obra
de São José. Para que o arraial corresponda a todos os seus objec0vos
precisamos de voluntários para ajudar em cada um dos serviços.
Quem quiser colaborar, pode inscrever-se através do link:
hBps://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdC8id9WOHkQDD210MIG
MOC_scBesf48of0Rl7dTKzEk2tIYg/
viewform?usp=sf_
ou na receção das nossas Igrejas,
deixando nome e contacto.
Aceitamos donaPvos para a quermesse, bolos e doces de colher em
doses individuais.
Contamos com todos os Paroquianos. Obrigado!

HABACUC
Habacuc clama a Deus e pergunta a
razão de toda aquela destruição e violência: - Onde está a jus0ça? - Não vais
acreditar, responde Deus. - Os babilónios são meus agentes. - Mas como
pode Deus permi0r tanta maldade? pergunta Habacuc - Como é que um
ser puro permite tamanha maldade? Toma nota - diz Deus - a injus0ça será
cas0gada, a arrogância será humilhada, as cidades construídas com sangue
derramado serão demolidas e a terra
conhecerá a glória do Senhor. Em resposta, Habacuc reconhece a glória de
Deus. Deus será vitorioso e Habacuc
conﬁa nele.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
12 de Junho - Finalíssima da Academia
Sénior.
12 de Junho - Reunião do Movimento
Cristão de Reformados - Vida Ascendente, às 15.00 h., na Igreja de
S. José.
13 de Junho - Solenidade de Santo
António.
16 de Junho - Final do Ano de 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;

