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DÉCIMO SEGUNDO

Jeremias 20, 10-13
Salmo 68 (69)

Romanos 5, 12-15
Mateus 10, 26-33

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como imaginas 
uma relação de 

amizade com 
Jesus Cristo?

A missão confiada aos discípulos 
não está isenta de riscos e perigos. 
Quem testemunha a palavra divina, 
nem sempre é bem acolhido. É o 
caso de Jeremias, que descobre a 
hostilidade dos amigos: «Talvez ele se 
deixe enganar e assim o poderemos 
dominar e nos vingaremos dele». 
Há momentos em que só podemos 
contar com Deus: «A Vós, Senhor, 
elevo a minha súplica, no momento 
propício, meu Deus». Perante as 
adversidades, o Mestre insiste na 
confiança: «Não tenhais medo... Não 
temais: valeis muito mais». O mal, 
o ódio, o pecado, a morte, não têm 
a última palavra. A vitória final será 
sempre do amor. Ainda que o tempo 
possa parecer envolvido em trevas, «o 
dom gratuito» e «a graça de Deus» são 
concedidos a todos com abundância.

Há uma forma de sofrimento que só 
nos pode ser causada por quem está 
perto de nós, pelos amigos. É verdade 
que são os amigos que nos conhecem 
melhor, sabem como somos 
realmente. E é por isso mesmo que 
só os amigos nos podem atraiçoar. 
«O sentimento de ser traído não é só 
uma ferida, é uma cratera, um rasgão 
que, de alto a baixo, nos descose. 
[...] Tudo se desorienta. A traição 
estilhaça o nosso quadro interno, 
precipita-nos na deceção, amarra-
nos a um extensa e desconhecida 
dor» (José Tolentino Mendonça). É 
nesses momentos que precisamos de 
perceber que a amizade vale muito 
mais do que qualquer traição. Custa-
nos dar mais valor ao tão grande bem 
que nos trazem os amigos!

“Valeis “Valeis 
muito mais”muito mais”

‘Recomeçar’
em laboratoriodafe.pt

O medo 
da traição
Valerio Albisetti, num ensaio sobre 
vencer o medo, escreve: «A partir do 
momento em que acreditamos que 
os outros nos podem ferir, teremos 
medo de ser feridos […]. O amor que 
Deus tem por mim tira-me o medo 
e deixo de ter motivos para me ferir, 
para me sentir não amado, para me 
sentir indigno. O problema da nossa 
infelicidade, do nosso medo e do 
nosso sofrimento está todo aqui: em 
não conseguirmos confiar em Deus».



 
 EUCARISTIAS 

 
         

INFORMAÇÕES 
 

MOCHILA SOLIDÁRIA. A campanha “Mochila Solidária” foi 
suspensa em Março, mas será retomada logo que seja possível 
assegurar as medidas sanitárias. Nessa altura retomaremos a 
campanha e a recolha de material escolar. 
 
ENCERRAMENTO CATEQUESE. Celebramos, este sábado, o 
encerramento do ano catequético. Fica uma palavra a todas as 
crianças e jovens que quiseram aproveitar esta oportunidade 
oferecida pela paróquia para crescerem na amizade e na relação 
com Jesus Cristo. Muito obrigado a todos os catequistas, pelo 
serviço prestado e pela disponibilidade demonstrada, 
particularmente nestes últimos meses que desafiaram um modo 
totalmente novo para nós de fazer catequese. Ainda não há dados 
suficientes para sabermos quando iniciará e como será o próximo 
ano de Catequese, mas as decisões deverão ser muito próximas 
das que forem tomadas para a vida escolar. 
 
CONFERÊNCIA VICENTINA. A Conferência Vicentina, a fim de 
poder acompanhar da melhor forma as famílias carenciadas, 
solicita a nossa colaboração do seguinte modo: 
- As ofertas devem privilegiar géneros alimentícios, 
fundamentalmente, óleo, azeite e enlatados (salsichas, atum, 
grão/feijão) 
- Haverá um lugar apropriado, na Igreja, onde colocar esses 
géneros 
- As ofertas podem ser feitas em qualquer fim-de-semana e não 
apenas no segundo fim-de-semana do mês. 
 
EXÉQUIAS. Desde 30 de Maio há permissão para que as exéquias 
possam ser celebradas na Igreja Paroquial, aplicando-se as 
mesmas regras da celebração da eucaristia. Contudo, há ainda as 
seguintes condicionantes, como por exemplo, o corpo do defunto 
deverá vir para a Igreja muito próximo do horário da celebração; a 
procissão até ao cemitério far-se-á de automóvel; permanece a 
omissão de gestos de afeto que impliquem contacto pessoal, e a 
importância de se manter a distância de segurança. 

 
 
 
 
Agenda Paroquial 
 
28.06 
 . Ordenações de 
Diáconos 
 
05.07 
. Aniv. Agrupamento 
219 
 
12.07 
. Momento Vespertino 
de Oração 
 
14.07 
. Reunião Conferência 
Vicentina  
 
19.07 
 . Ordenações 
Sacerdotais 
 
 
 
 
Agenda Litúrgica 
 
24.06 
. São João Baptista 
 
26.06 
. São Paio 
 
28.06 
. Santo Ireneu 

 

 

Dom. 21. 09h00 José Ribeiro da Mota 
  11h00 POVO DE GUALTAR 
 

Seg. 22. 19h00 Caetano Sousa Teixeira 
 

Ter. 23. 19h00  
 

Qua. 24. 19h00 José Vieira Gomes (A); Maria Delfina Gomes; Almerinda Jesus Silva e 
mãe; Acção Graças (Manuel Vieira e esposa); Luís Peixoto Marcos; José Peixoto Marcos e 
fam.; pais e sogros de António Gomes; António Góis Ribeiro e pais; Vítor Manuel Figueiredo 
Petisca, pais e sogros 
 

Quin. 25. 19h00 Maria Conceição Ferreira e marido 
 

Sex. 26. 19h00 José Vieira Marcos, pais e sogros 
 

Sáb. 27. 18h30 Maria Conceição Rodrigues Machado (A); Carlos Alberto Rodrigues; 
Maria de Fátima Ferreira; Jorge Inácio Silva Ferreira; Alfredo Armando Malheiro; Teresa da 
Conceição e marido; Luís dos Reis (A) e esposa; João Covas e esposa; Francisco Costa Palha 
e esposa; José Palha da Costa; Maria Conceição Fernandes Malheiro 
 

Dom. 28. 09h00 Maria Corina Rolim 
 11h00 POVO DE GUALTAR / ACÇÃO GRAÇAS 
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