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Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes.
Queridos irmãos,
O Livro da Sabedoria diz-nos hoje que não foi Deus quem criou a morte; Deus criounos para a imortalidade, criou-nos à sua imagem e semelhança. Como nos ensina São Paulo,
a morte corporal é consequência do pecado mas, pela fé, a morte torna-se passagem para a
vida eterna. Pela sua morte e ressurreição, Jesus redimiu-nos dos nossos pecados e venceu
deﬁni(vamente a morte. A ressurreição da ﬁlha de Jairo que hoje escutamos no Evangelho
é sinal desse projecto de Deus que nos criou para a vida, tal como nos garante o Senhor:
“Todo aquele que vive e crê em Mim jamais verá a morte” (Jo 11, 26).
Estamos a terminar o ano pastoral e é este o momento propício para darmos graças
a Deus pela obra que fez em nós e na nossa comunidade. Olhamos para trás e bendizemos o
Senhor porque Se tornou presente em tantas celebrações, inicia(vas pastorais, encontros
com a Palavra e com os irmãos, porque Se apresentou e Se deixou ver no mais frágil, no
mais pequeno e no mais pobre…
Em breve entraremos em período de férias, com a agenda mais tranquila, e o Senhor
convida-nos a viver este tempo mo(vados por uma maior in(midade com a Palavra de
Deus, a descobrirmos que Cristo, cruciﬁcado e ressuscitado para nós, é o centro da nossa
existência, a razão da nossa vida, a rocha ﬁrme que dá sen(do à nossa peregrinação. Como
nos diz São Paulo, “Cristo fez-se pobre para nos enriquecer com a sua vida” e agora descobrimos que já não vivemos para nós próprios, a vida já não faz sen(do quando nos fechamos, quando guardamos para nós; pelo contrário, o verdadeiro sen(do da vida descobre-se
quando a par(lhamos, quando a esbanjamos ao serviço de Deus e dos nossos irmãos”.
Aproveitemos este tempo como menos ac(vidades para saborear a presença de
Deus e dos irmãos, redescubramos a alegria de estar gratuitamente com o Outro e com os
outros. Nas férias reservemos momentos para Deus - é necessário abrir-lhe a nossa vida,
dirigir-lhe um pensamento, uma oração e, sobretudo, não esquecer o Domingo como o Dia
do Senhor.
Saúda-te com es(ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 5, 21-43
«Não tenhas medo, somente crê»
Hoje neste Evangelho, Deus mostrame através destes dois milagres, que é
um Deus da vida e não da morte. Que
me ama e tem todo o poder para me
curar e levantar, das minhas “mortes”.
A questão que se coloca é: se eu
creio? se eu quero? se estou interessada, nesta vida em Cristo, que Deus
me propõe? A minha resposta imediata é: sim eu creio, sim eu quero, porque já o experimentei! No entanto,
fruto de não me alimentar em cada
dia com a sua palavra, a minha fé é
balofa e no meu dia-a-dia, nos meus
atos, não se dão os sinais da Fé.
Facilmente, deixo inundar-me pelo
meu orgulho, pela minha falta de humildade, pela minha diﬁculdade em
prostrar-me diante de Deus em oração, como meu único Rei e Senhor e
dou lugar ao fazer a minha vontade e
a que o pecado prevaleça, á esperança
e á ressurreição, que vêm de Cristo.
Então hoje rezo: «eu creio, Senhor,
ajuda-me na minha falta de fé»
Maria José Luz

1ª Comunidade Neocatecumenal;
Catequista

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
13º DOMINGO DO TEMPO COMUM
1ª Leitura - Sa 1, 13-15; 2, 23-24
Deus não fez a morte, nem Ele não se
alegra em Ver os seres vivos morrerem.
Salmo - 29
Eu Te louvo, Senhor, meu Deus, eu Te
rendo graças!
2ª Leitura - 2 Cor 8, 7. 9. 13-15
Jesus Cristo [...] tornou-se pobre por
vossa causa, para que vos tornar ricos
pela Sua pobreza.
Evangelho - Mc 5, 21-43
Não tenhas medo, apenas acredita.
[...] Ele segurou a mão da criança e
disse: «Talita Kum», que quer dizer:
«Menina, eu te ordeno, levanta-te!»
Criado para viver e reviver
Paradoxalmente, a morte faz parte da
vida. Mas o autor do livro da Sabedoria nos recorda que fomos criados para a vida. E quando Jesus cura os doentes e ressuscita os mortos, Ele abre,
para todos, o horizonte do triunfo da
vida sobre a morte.

Salmo Responsorial
Eu Vos louvarei, Senhor,
porque me salvastes.

HORÁRIOS DE VERÃO DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Em S. José às 09.00 h.; na Igreja Paroquial às 12.00 h.

TERÇO EM COMUNIDADE

HORÁRIOS DE VERÃO

À semelhança do mês de Maio e do
dia 13 de Junho, iremos rezar o terço
nos dias 13 de Julho, Agosto e Setembro, às 21.30 h. na Igreja de S.
José.

Desde o passado dia 1 de Julho e até
ao próximo dia 29 de Setembro, inclusive, os horários das Celebrações
são os seguintes:
SÁBADOS:
- Celebração vesper(na, às 18.30 h.,
na Igreja de S. José.
DOMINGOS:
- Às 09.00 h., na Igreja de S. José;
- Às 12.00 h., na Igreja Paroquial.
DE SEMANA:
3ªs e 5ªs feiras – às 18.30 h., na Igreja Paroquial.
4ªs e 6ªs feiras – às 09.00 h., na Igreja de S. José.
Durante este período, também não
haverá Exposição do San8ssimo Sacramento, em nenhuma das nossas
Igrejas.
No dia 30 de Setembro, já haverá a
Celebração das 09.00 h., na Igreja
Paroquial.

CONTRIBUTO
EXTRAORDINÁRIO PARA O
FUNDO PAROQUIAL
Informamos os nossos Paroquianos
que ainda pretendam ajudar com o
Contributo Extraordinário para o
Fundo Paroquial, que o mesmo poderá ser entregue nas Celebrações
em Julho, ou nas receções das nossas
Igrejas.
Muito obrigado.
PUBLICAÇÃO DO DIÁLOGO
Como já é habitual, a nossa folha semanal “Diálogo” não se publicará nos
meses de Julho, Agosto e Setembro.
Contamos regressar no próximo mês
de Outubro.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 2 a 8 de Julho
2 - Am 2, 6-10.13-16; Sl 49; Mt 8, 18-22
3 - Ef 2, 19-22; Sl 116; Jo 20, 24-29
4 - Am 5, 14-15.21-24; Sl 49; Mt 8, 28-34
5 - Am 7, 10-17; Sl 18 B; Mt 9, 1-8
6 - Am 8, 4-6.9-12; Sl 118; Mt 9, 9-13
7 - Am 9, 11-15; Sl 84; Mt 9, 14-17
8 - Ez 2, 2-5; Sl 122; 2 Cor 12, 7-10;
Mc 6, 1-6
HORÁRIOS DE VERÃO DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
Às 3ªs e 5ªs : Na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Às 4ªs e 6ªs : Na Igreja de S. José às 09.00 h.

A BÍBLIA SAGRADA
ANTIGO TESTAMENTO
MALAQUIAS
Deus assegura o seu amor ao povo. Mas
o povo não o respeita e oferece-lhe sacriWcios impróprios e ofertas inadequadas. Tal como uma esposa inﬁel, não
cumpre as promessas que faz. Por isso,
Deus vai enviar um mensageiro para o
puriﬁcar, reﬁnar. O mensageiro precederá o dia do Senhor. Deus enviará Elias,
antes desse dia, para dizer ao povo que
se arrependa. Malaquias diz às pessoas
que os rituais religiosos só têm valor se
forem uma expressão de crença sincera.
A lei só importa se as pessoas lhe obedecerem. Aponta para um mensageiro
ainda por vir, alguém que as pessoas
acreditam ser Elias e que as chamará ao
arrependimento.

BARUC
Baruc, homem erudito e de família nobre, foi secretário de Jeremias durante o
Exílio do povo israelita na Babilónia, tendo servido ﬁelmente o profeta. Pelas
instruções de Jeremias, escreveu as profecias daquele profeta, comunicando-as
aos príncipes e governadores. E um destes foi acusar de traição o escrevente e
o profeta Jeremias, mostrando ao rei,
como prova das suas aﬁrmações, os escritos, de que (nham conseguido lançar
mão. Quando o rei leu os documentos,

foi grande o seu furor. Mandou que fossem presos os dois, mas eles escaparam. Depois da conquista de Jerusalém
pelos babilónios (586 a.C.), Jeremias foi
bem tratado pelo rei Nabucodonosor e
Baruc foi acusado de exercer inﬂuência
sobre Jeremias a ﬁm de não fugirem
para o Egipto. Mas, por ﬁm, foram ambos compelidos a ir para ali com a parte
remanescente de Judá.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
5 de Julho - Aniversário da ordenação
do Diác. Laurenno.
12 de Julho - Reunião da Pastoral da
Saúde, às 15.00 h., na Igreja de S.
José.
14 de Julho - CPB - Centro de Preparação Ba(smal, às 15.30 h., na Igreja
Paroquial.
15 de Julho - Aniversário da ordenação do Pe. Fernando António.
16 de Julho - Aniversário natalício do
Sr. Patriarca.
17 de Julho - Conferência e debate,
com o Arquiteto Gonçalo Byrne, às
21.00 h., na Igreja Paroquial.
21 de Julho - Apresentação do documentário Igreja de Olivais Sul - 30
anos, às 21.00 h., na Igreja Paroquial.
25 de Julho - Aniversário natalício do
Pe. Bruno.
28 de Julho a 4 de Agosto - CNE –
Acampamento de Verão.

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;

