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II SÉRIE – ANO 43º – Nº 1520
A semente é a Palavra de Deus, Cristo é o semeador;
todo aquele que O encontra, encontra a vida eterna.
Queridos irmãos,
O Senhor Jesus, no Evangelho deste Domingo, compara o Reino de Deus a um
grão de mostarda que, embora sendo a menor de todas as sementes, depois de lançada à terra, cresce abundantemente, de tal forma que os pássaros procuram a sua
sombra para se abrigarem. Esta comparação é para nós um desaﬁo porque nos compromete no crescimento desse Reino anunciado e concre'zado por Jesus. Também
nós, tantas vezes considerados pequenos aos olhos do mundo, cada vez mais um pequenino rebanho, somos lançados à terra e aí tornamos Cristo e a Igreja presentes
com a nossa vida e com as nossas boas obras. Na medida em que crescemos e nos
convertemos, fazemos dilatar o Reino de Deus que já está presente no meio de nós.
O crescimento do Reino de Deus depende, em primeiro lugar, do Semeador,
mas também da qualidade da semente. Lançados à terra no dia do nosso bap'smo,
escolhidos pelo Semeador para vivermos com Ele e n’Ele, somos agora chamados a
dar fruto; e os frutos desta semente são os da san'dade… sim, rezemos, façamos
sacri2cios e renúncias, transformemos o trabalho em oração, mantenhamos a união
com Deus ao longo do dia, amemos o nosso irmão e o nosso inimigo, sirvamos com
delicadeza, deixemos que a bondade e a misericórdia de Deus transpareça no mundo
em tudo o que somos e em tudo o que fazemos.
A nossa vida é como esta semente que vai crescendo misteriosamente, sem
alarido, mas cresce. E Deus lá está a cuidar, a proteger, a alimentar com a Sua Palavra, com os sacramentos. Deixemos que esta semente, que é a nossa vida, se transforme também em alimento e sombra para todos aqueles que procuram o rosto de
Deus.
Saúda-te com es'ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 4, 26-34
O Evangelho deste domingo
compara o reino de Deus a uma
semente, a um grão de mostarda.
Jesus propõe um novo caminho
e lançou-nos a semente da
transformação dos corações,
das mentes e das vontades.
Lançou-nos uma semente pequena, pois é naquilo que é pequeno, débil e aparentemente
insigniﬁcante que Deus se revela. Deus está nos humildes, nos
pobres, nos que renunciam a
esquemas de interesses e é deles que Se serve para transformar o mundo.
Tenho de acolher esta semente
e deixar que Deus realize a Sua
ação em mim.
Tenho de conﬁar no dinamismo
da Palavra semeada, e como
discípulo de Jesus, também eu,
lançar essa semente do Reino a
ﬁm de que encontre lugar no
coração de cada homem e de
cada mulher.
Sandra Morais

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
11º DOMINGO DO TEMPO COMUM
1ª Leitura - Ez 17, 22-24
Eu sou o Senhor: derrubo a árvore elevada e
levanto a árvore derrubada; seco a árvore
verde e faço renascer a árvore seca.
Salmo - 91
O justo vai crescer como uma palmeira, ele
vai crescer como um cedro do Líbano [...]
Envelhecendo, ele fru'ﬁca novamente,
mantém a sua seiva e a sua vegetação.
2ª Leitura - 2 Cor 5, 6-10
Irmãos, nós mantemos sempre a conﬁança,
ainda que sabendo que permanecemos
longe do Senhor.
Evangelho - Mc 4, 26-34
O reino de Deus é como um homem que
lança a semente à terra: noite e dia, quando ele dorme ou quando se levanta, a semente germina e cresce, e ele não sabe
como.
Árvores e homens...
Três das quatro leituras usam a imagem de
uma árvore ou de uma planta. A imagem é
aplicada a diferentes realidades: para o
des'no cole'vo de Israel no exílio , para o
des'no dos justos e para o reinado de Deus
que germina e cresce secretamente.

Salmo Responsorial
É bom louvar-Vos, Senhor.

Equipa Litúrgica das 18.30 h.
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
Como já foi anunciado, vão realizarse, as Festas Populares, a 22 e 23 de
Junho.
Local: Espaço da Biblioteca Municipal
dos Olivais (Bedeteca).
Horário: das 18.00 h às 24.00 h.
Paulo exprime muitas vezes nas suas
cartas o paradoxo da existência cristã,
principalmente a tensão entre o que já
somos e o que somos chamados a nos
tornar. O seu discurso não é meramente
teórico: ele está dividido entre a pressa
de «ﬁcar perto do Senhor» e a necessidade de assumir os limites de um corpo
mortal. Ele gostaria de entrar já na
«visão clara», mas deve primeiro caminhar «na fé»; escolhe então manter a
«conﬁança» e viver de acordo com o
que agrada «ao Senhor».
Marcos relata-nos duas parábolas sobre
uma semente cuja produção é assegurada, não importa o que aconteça. A lição
destas duas parábolas é diferente da
primeira parábola relatada por Marcos,
que evocou a receção mais ou menos
fruKfera da palavra nos diferentes 'pos
de ouvintes. Nestas duas parábolas, Jesus lembra-nos que o reino de Deus não
é uma questão de esforços e meios espetaculares: o seu crescimento é feito discretamente, mas a sua maturidade irá exceder todas as previsões e expecta'vas.

O Programa inclui:
- Serviços de Bar e de Jantares e
muitas surpresas.
- Diversas atuações e danças.
- Leilões e Rifas
O saldo reverte a favor da construção do novo complexo da Igreja e
centro Social de São José.
O Arraial é uma importante fonte
de rendimentos para a obra de São
José.
Na sexta e no sábado, haverá o tradicional arraial.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 18 a 24 de Junho
18 - 1 Rs 21, 1-16; Sl 5; Mt 5, 38-42
19 - 1 Rs 21, 17-29; Sl 50; Mt 5, 43-48
20 - 2 Rs 2, 1. 6-14; Sl 30; Mt 6, 1-6. 16-18
21 - Sir 48, 1-15; Sl 96; Mt 6, 7-15
22
23 - 2 Cr 24, 17-25; Sl 88; Mt 6, 24-34
24 - Is 49, 1-6; Sl 138; At 13, 22-26;
Lc 1, 57-66. 80

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

ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO DE MISSA VESPERTINA

SOFONIAS

Devido às Festas Populares, a Celebração Vesper>na, do próximo sábado dia 23, será antecipada para
as 18.00 h.
Pedimos pois aos nossos Paroquianos, que habitualmente par'cipam
nesta Eucaris'a, que tenham este
aviso em atenção.
Obrigado.

Sofonias profe'zou duramente sobre o
reinado do rei Josias de Judá, sob cuja
governação, se deu uma puriﬁcação a
nível nacional, sendo destruindo os lugares pagãos de adoração e derrubados
os altares do deus Baal. Sofonias diz ao
povo de Judá que o dia do Senhor está a
chegar. Para eles, esse seria o momento
em que Deus destruiria todos os seus
inimigos. Mas, Sofonias diz-lhes que Judá também vai ter o que merece. E o dia
do Senhor aproxima-se! E não vai ser
agradável para Judá. Deus vai varrer os
sacerdotes idólatras e os cidadãos violentos e fraudulentos. Jerusalém será
saqueada, porque o povo pecou. Outras
nações também serão abandonadas e
devastadas: Gaza, Moab, Amon, a E'ópia e a Assíria - serão como Sodoma e
Gomorra, terras áridas como desertos.
Jerusalém é uma cidade perversa: será
cas'gada. Mas, um dia, será restaurada,
voltará a cantar, os humildes e os pobres serão salvos. O rei voltará.
Os judeus pensavam que Deus estava,
invariavelmente, do seu lado e que o dia
do Senhor seria dedicado a cas'gar os
seus inimigos. Mas, Sofonias mostralhes que todos têm de assumir as consequências dos seus atos. Ninguém escapa
ao julgamento.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
19 de Junho - Reunião do Movimento
Cristão de Reformados - Vida Ascendente, às 15.00 h., na Igreja de
S. José.
19 de Junho - Reunião de Leitores, às
19.00 h., na Igreja de São José.
20 de Junho - Reunião dos MEC - Ministros Extraordinários da Comunhão, na Igreja de S. José às 21.00 h.
22 e 23 de Junho - Festa dos Santos
Populares.
23 de Junho - CPB - Centro de Preparação Ba'smal, às 15.30 h., na
Igreja Paroquial.

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;

