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2Reis 4, 8-11.14-16a
Salmo 88

Romanos 6, 3-4.8-11
Mateus 10, 37-42

Ao terminar o discurso da missão,

lança sentenças exigentes: «Quem
ama o pai ou a mãe /o filho ou a filha
/mais do que a Mim, não é digno
de Mim». A amizade orienta-se pelo
critério do perder para ganhar: «Quem
perder a sua vida por minha causa, há
de encontrá-la». Ele é o modelo: deu a
vida, por amor, para a nossa salvação.
À sua imagem, posso estar presente
na vida dos outros como «um santo
homem de Deus». Em linguagem

PERGUNTA
DA SEMANA

És capaz de ver

em cada pessoa
o rosto de Jesus
Cristo?

batismal, é mergulhar com Jesus
Cristo na morte e emergir com ele
para uma vida nova: «Se morremos
com Cristo, acreditamos que também
com Ele viveremos». Quem reconhece
essa força da amizade divina sente-se
agradecido: «Cantarei eternamente
as misericórdias do Senhor». E deseja
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ser seu amigo.

“Perder
a sua vida”
Jesus Cristo apresenta-nos alguns
tópicos para avaliar a nossa fé, a

‘Recomeçar’
em laboratoriodafe.pt

nossa amizade com ele: amá-lo mais
do que tudo e todos; tomar a cruz
A hospitalidade é marca indelével da

Acolhimento

identidade do crente. «O ‘ato gratuito’

O evangelho também nos dá uma

é um gesto que nos salva. Sabemos

outra chave para a reflexão sobre a

isso tão bem na vivência da amizade!

amizade. Naquele tempo, um enviado

O gratuito subtrai-nos à ditadura

deveria ser tratado como se fosse a

das finalidades que acabam por

própria pessoa que o envia: «Quem

desviar-nos de um viver autêntico. A

vos recebe, a mim recebe». Quem

gratuidade é um viver mergulhado no

acolhe os discípulos acolhe o próprio

ser. [...] Jesus é o Mestre do gratuito!»

Jesus Cristo que, ao mesmo tempo, é

(José Tolentino Mendonça). Acolher os

o enviado do Pai. Somos capazes de

outros e cuidar deles é prova visível

ver em cada cristão (cada pessoa)

da nossa amizade com Deus, que não

o rosto de Jesus Cristo? Estamos a

ficará sem recompensa. O cuidado

acolher os outros como se fosse o

para com os mais ‘pequeninos’ há de

próprio Deus a surgir no caminho

ser o critério decisivo na prova final!

da nossa vida?

para o seguir; praticar o acolhimento.

EUCARISTIAS
Dom. 28. 09h00
11h00

Maria Corina Rolim
POVO DE GUALTAR

Seg. 29.

19h00

Joaquim Pereira

Ter. 30.

19h00

Aida de Fátima Lopes Dias (A)

Qua. 01.

19h00 Manuel Duarte Branquinho e Ludovina; Júlio Caldas e Isabel Caldas;
Severino Costa Simões e esposa; Maria de Jesus Carvalho Martins e marido

Quin. 02. 19h00

António Fernando Gomes Ferreira

Sex. 03.

19h00

Irmãos do Sagrado Coração de Jesus

Sáb. 04.

18h30 Maria Conceição Moura Pereira; Caetano de Sousa Teixeira (A);
Almerinda Rosa Pereira Fernandes; Domingos Machado Silva Reis; Daniel
Coelho; António Monteiro Catarino e fam.; Manuel de Oliveira; Ilda Ferreira
Torres (Conf. S. Brás)

Dom. 05. 09h00
11h00

Confraria das Almas
POVO DE GUALTAR

INFORMAÇÕES
SEMANA DA PRIMEIRA SEXTA. Reconciliação: antes das
celebrações. A Visita aos doentes passará a ser feita em qualquer
dia e hora a combinar com os familiares, e não nos moldes em que
vinha sendo habitual, para não circular por casa de pessoas
idosas/doentes de forma consecutiva.
ORDENAÇÕES DE DIÁCONOS. A Arquidiocese de Braga celebra
este domingo, 28 de Junho, a ordenação de diáconos de três
jovens seminaristas. Será na Cripta do Sameiro, às 15h30.Devido
às normas em vigor, não poderemos participar presencialmente na
celebração. Mas devemos sentir o coração agradecido pela
generosidade destes jovens e pela Providência de Deus que nos
oferece o dom de três novos diáconos!
MOCHILA SOLIDÁRIA. A campanha “Mochila Solidária” foi
suspensa em Março, por causa das medidas sanitárias
implementadas tanto por Portugal como por Cabo Verde. Logo que
seja possível, retomaremos esta campanha de recolha de material
escolar, que permitirá o acesso à escola a crianças desfavorecidas
social e economicamente.
BAPTIZADOS/CASAMENTOS. Desde 30 de Maio, as celebrações
dos sacramentos do Baptismo e do Matrimónio, já são possíveis,
estando, no entanto sujeitas, nos seus ritos próprios, a algumas
especificidades. A estas celebrações aplicam-se as mesmas
indicações e condicionamentos estabelecidos para a celebração da
Missa dominical, quanto à ocupação do espaço, às normas de
higiene, e distanciamento entre pessoas.

Agenda Paroquial
12.07
. Momento Vespertino
de Oração
14.07
. Reunião Conferência
Vicentina
19.07
. Ordenações
Sacerdotais
. Aniv. Agrupamento
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Agenda Litúrgica
29.06
. São Pedro e São Paulo
03.07
. São Tomé

