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Seguir-Te-ei para onde quer que fores.
Queridos irmãos,
O Evangelho deste Domingo confronta-nos com a decisão ﬁrme de Jesus de subir a
Jerusalém onde levará até ao extremo o seu amor pelos irmãos dando a vida por eles.
Nesta subida de Jesus está presente a subida dos cristãos que também são chamados a
seguir o Mestre na radicalidade da resposta, na aventura da peregrinação, no encontro
feliz com a vontade Deus.
Seguir Jesus é apostar no Bem Maior! Nem sempre se traduz numa decisão fácil ou
num caminho direito…. Isso é muito claro nos diálogos evangélicos deste Domingo: os
homens querem segui-l’O mas há sempre uma resistência, uma barreira que é necessário
ultrapassar, um compromisso que é preciso respeitar… Jesus quer para os seus discípulos
o mesmo que deseja para Si e por isso reclama a radicalidade da resposta, a audácia da
entrega toral, generosa e livre. Sabemos que seguir Jesus até ao ﬁm, até à glória, passa
pela humilhação da cruz e por isso mesmo lutamos tanto com as nossas resistências, enganados pela nossa vontade, seduzidos pelos nosso desejo de estar no centro de tudo. O
horizonte é sempre o Bem Maior! Seguir o Senhor signiﬁca, antes de mais, estar pronto
para dar a vida pelos irmãos. Como nos diz hoje o Apóstolo, “pela caridade, colocai-vos ao
serviço uns dos outros, porque toda a Lei se resume nesta Palavra: «Amarás o teu próximo
como a 9 mesmo»”. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito de Deus e chegaremos a porto
seguro, deixemo-nos transformar pelo Amor que nos paciﬁca e nos consagra para a missão.
Aproxima-se o tempo das férias e por isso um tempo de descanso e de contemplação! É também um tempo para nos deixarmos olhar por Deus onde somos chamados a
pôr à prova a nossa ﬁdelidade na oração quo9diana, no olhar atento àqueles que nos rodeiam, no desejo de escutar o Mestre. Neste tempo privilegiado aproveitemos para ler a
Escritura, um livro que nos fale de Deus ou a biograﬁa de um santo, arrisquemos forte no
Senhor!
Saúda-vos com es9ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 9, 51-62
No Evangelho deste domingo,
Jesus dirige-se para a cidade santa, Jerusalém.
Mas no caminho encontra algumas pessoas que O não querem
receber, então passa a outra localidade. Mais adiante Jesus convida alguns para O seguir, para
deixarem tudo e não olharem
para trás.
E eu estarei sempre disponível
para acolher a mensagem do
Mestre? Há que ter sempre presente a Sua entrega ao Pai, sem
vacilar, para nos dar a salvação
eterna.
Que a Sua luz ilumine a minha
vida, dando-me muita força para
resis9r às múl9plas tentações
que me cercam. Contudo, não
será fácil, mas com a ajuda do
Espírito Santo tornar-se-á possível, pois tenho consciência que
sozinha nada conseguirei. Na escuta da sua Palavra, sempre atual, e também na oração encontrarei força e resis9rei nas horas
mais difíceis, pois nem sempre a
vida é fácil.
Ana Maria Nogueira

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
13º DOMINGO DO TEMPO COMUM
1ª Leitura - 1 Rs 19, 16b. 19-21
Deixa-me abraçar o meu pai e a minha
mãe, e então eu te seguirei.
Salmo - 15
Não tenho outra felicidade que não a tua.
Tu me ensinas o caminho da vida: diante
do teu rosto, ﬁco cheio de alegria! À tua
direita, há uma eternidade de delícias!
2ª Leitura - Gl 5, 1. 13-18
Toda a Lei se cumpre numa única palavra
que é: «Amarás o teu próximo como a
mesmo.»
Evangelho - Lc 9, 51-62
Jesus respondeu: «Deixa que os mortos
enterrem os seus mortos. Tu, vai e anuncia
o reino de Deus.»
Tornar-se discípulo dos profetas e de Jesus
Seguir profetas da qualidade de Elias, ou
Jesus exige muitas renúncias e despedidas
dos seus entes queridos. Mas é também
experimentar, como o salmista, a felicidade, a alegria e a proteção que Deus dá.

Salmo Responsorial
O Senhor é a minha
herança.

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

No cias da Comunidade
Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
28 de Junho - Reunião da Coordenação da Catequese, às 21.30 h., na
Igreja de S. José.
29 de Junho - Solenidade de São Pedro e São Paulo.
1 de Julho - Reunião Geral de catequistas, às 21.30 h., na Igreja de S.
José.
1 a 3 de Julho - de Preparação para o
Matrimónio, na Igreja do Parque
das Nações.
2 de Julho - Encerramento das Ac9vidades do Agrupamento 230 do
CNE.
3 de Julho - Ordenações presbiterais,
nos Jerónimos, às 16.00 h.
4 de Julho - Aniversário da Ordenação
Presbiteral do Pe. Pedro Figueiredo.
5 de Julho - Oração de Taizé, às
21.30 h., na Igreja de S. José.
10 de Julho - Missa Nova, do Pe. Afonso Sousa, às 16.30 h., na Escola Salesiana de Manique.
15 de Julho - Reunião da Direcção do
Centro Social Paroquial, às 19.15 h.,
na Igreja Paroquial.
15 de Julho - Curso de Preparação para o Bap9smo às 15.30 h., na Igreja
Paroquial.

16 de Julho - Aniversário natalício do
Sr. Cardeal-Patriarca.
25 de Julho - Aniversário natalício do
Pe. Bruno.
30 de Julho - Curso de Preparação para o Bap9smo às 15.30 h., na Igreja
Paroquial.
30 de Julho a 6 de Agosto - Acampamento de verão do Agrupamento
230 do CNE.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 27 de Junho a 3 de Julho
27 - Am 2, 6-10.13-16; Sl 49;
Mt 8, 18-22
28 - Am 3, 1-8; 4, 11-12; Sl 5;
Mt 8, 23-27
29 - At 12, 1-11; Sl 33;
2 Tm 4, 6-8.16-18; Mt 16, 13-19
30 - Am 7, 10-17; Sl 18b; Mt 9, 1-8
1 - Am 8, 4-6.9-12; Sl 118; Mt 9, 9-13
2 - Am 9, 11-15; Sl 84; Mt 9, 14-17
3 - Is 66, 10-14c; Sl 65; Gl 6, 14-18;
Lc 10, 1-12. 17-20

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.

HORÁRIOS DE VERÃO
A par9r do dia 2 de Julho, inclusive, os horários das Celebrações
são os seguintes:
SÁBADOS:
- Celebração vespertina, 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.
Assim no dia 2 de Julho, já teremos
o horário de verão, isto é, não haverá a Missa das 09.00 h., na Igreja Paroquial, mas apenas a vespertina das 18.30 h., na Igreja
de S. José.
A par<r de 2 de Julho, também
não haverá Exposição do San?ssimo Sacramento, em nenhuma das
nossas Igrejas.
.

.

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.

Férias com Deus
Queridos paroquianos, chegámos ao úl9mo número do Diálogo antes do verão.
O tempo de férias é momento de retemperarmos as nossas forças. Como fazemos isso? Aqueles que podemos, passeamos, saímos fora do nosso ambiente
quo9diano, vamos à terra onde temos
raízes. Que bom é podermos parar para
estar mais tempo com os nossos familiares e amigos. Que bom é podermos parar para ler aquilo que não 9vemos tempo para ler durante o ano. Que bom é
podermos parar para olhar o ano que
passou, reconhecer os erros que cometemos e fazer propósitos de vida nova,
de ano novo. Mas permitam-me que nos
deixe o seguinte desaﬁo: façamos tudo
isto em Deus e com Deus. Quando Jesus
precisava de retemperar forças, subia ao
monte, para orar e estar com o Pai. Que
o nosso tempo de férias seja, também
ele, tempo de proximidade com Deus.
Que o retemperamento da nossa vida
tenha o ingrediente de vida eterna, o
primeiro mandamento: Amar a Deus
sobre todas as coisas. Que nestas férias
possamos concre9zar, na prá9ca da nossa ro9na quo9diana, amar a Deus com
todo o nosso coração, com toda a nossa
alma e com todas as nossas forças. Só
assim faremos verdadeiras férias.
Pe. Pedro
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