Folha
Informativa
XII Domingo do
Tempo Comum
25 de Junho de 2017 | Nº 233 - semanal

Palavra Inicial
«Não temais os que matam o corpo»
O Senhor, ao enviar os seus discípulos a anunciar a Boa
Nova, previne-os de que irão encontrar oposições e
contradições, mas também de que não devem, por isso,
perder a confiança. Ele próprio será o seu apoio junto do
Pai, pois que a obra de que são ministros junto dos homens
é a mesma obra que Ele, o Enviado do Pai, veio realizar e
continua a realizar através deles, seus ministros,
continuadores da sua obra.
(Secretariado Nacional de liturgia)

LEITURAS
I Leitura – (Jer 20, 10-13;) - Responsório– (Sal 68 (69), 8-10.
14-15. 33-35)
II Leitura - (Rom 5, 12-15) - Evangelho - (Mt 10, 26-33)

InfoParóquia
Decorreu no passado domingo o Mercado da Bagageira,
organizado pelos Amigos à Mão, e que permitiu angariar
verbas para apoiar quem mais precisa. Nesta venda que
decorreu no Mercado da Vila participaram também
associações parceiras da paróquia como as Gaivotas da
Torre ou o Agrupamento de Escuteiros. Os Amigos à Mão
agradecem a todos os que ajudaram e visitaram esta
iniciativa. Tal como em anos anteriores, parte significativa
da verba angariada será para a aquisição de material escolar
das crianças mais desfavorecidas. Contudo, devido à
catástrofe que se abateu sobre o País, os Amigos à Mão
alocaram uma parte dessa verba ao apoio imediato às
vítimas dos incêndios.

InfoIgreja
Incêndios: Igreja Católica promove peditório
nacional a 2 de Julho.
A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou que as várias
dioceses católicas irão promover um peditório, no
próximo dia 2 de Julho, para ajudar as vitimas dos
incêndios que atingiram o País no decorrer da passada
semana.
Numa nota divulgada pelo porta-voz do Episcopado pode
ler-se: “Pedimos a todas as comunidades cristãs e a quem
deseje associar-se, que além de outras iniciativas solidárias,
dediquem a oração, o sufrágio e o ofertório do primeiro
Domingo de Julho a esta finalidade”.
O montante recolhido será entregue à Cáritas Portuguesa
que o encaminhará para os mais necessitados.
A Cáritas já avançou também com a abertura de uma conta
solidária para a qual poderão ser remetidos os nossos
donativos: Cáritas com Portugal abraça as vítimas dos
incêndios – PT 50 0035 0001 00200000 730 54.

Os Bispos Católicos manifestaram ainda o seu reconhecimento e
apoio aos Bombeiros, às organizações de socorro e aos inúmeros
voluntários que, nestes dias, desenvolveram “todos os esforços
para salvar vidas, minorar danos e evitar a perda de pessoas e
bens”.
A Cáritas já tem equipas a trabalhar na região afectada, procurando
avaliar necessidades para dar uma resposta de proximidade às
necessidades actuais e futuras daquelas populações, fazendo chegar
ajuda médica, psicológica, alimentos e bebidas, bem como rações
para animais, pois numa região de pastoreio, há rebanhos inteiros
que se podem perder por falta de pasto.
Para já, e para além dos bens de resposta médica, são necessárias
papas lácteas, fraldas para crianças e adultos e produtos de higiene,
pois muitos dos que deixaram as suas casas, fizeram-no com a
pressa da emergência e sem o mínimo necessário aos seus dias. É
pois da elementar subsistência destas populações que estamos a
falar, e daí a mobilização que se procura a nível Nacional com uma
estrutura como a Cáritas, dedicada e já em campo, a sinalizar
necessidades e a suprir as carências mais emergentes.
O Logótipo das JMJ 2019
No passado mês de Maio a Igreja Católica do Panamá apresentou o
logótipo da próxima edição da Jornada Mundial de Juventude (JMJ)
que se realizará de 22 a 27 de Janeiro de 2019. A organização
informa que no logótipo agora apresentado está representado o
Panamá, o canal do Panamá, a cruz peregrina e a imagem de Nossa
Senhora com uma coroa de cinco pontos brancos. O Canal do
Panamá procura simbolizar o caminho dos peregrinos que
descobrem em Maria o meio para se encontrarem com Jesus, e os
cinco pontos da coroa representam os peregrinos de cada
Continente. No seu conjunto, as várias figuras formam um
coração, e a silhueta do istmo panamense representa o local do
evento escolhido pelo Papa Francisco, no ano passado em
Cracóvia.

Papa Francisco - “os cristãos não desesperam no combate
contra o mal”.
Durante a Audiência Pública da passada quarta feira, o Papa
afirmou que “os cristãos não desesperam no combate contra o
mal. O Cristianismo cultiva uma confiança incurável: não acredita
que as forças negativas e desagregadoras possam prevalecer, a
última palavra sobre a história do homem não é o ódio, não é a
morte, não é a guerra”, pelo que os cristão acreditam sempre na
vitória do Bem, mesmo nas situações mais difíceis. O Papa falou da
assistência da “poderosa mão de Deus” na vida de cada um de nós
e na “discreta assistência dos Santos cuja existência mostra que a
vida cristã não é um ideal inalcançável” , afinal a santidade é o
“maior presente” que cada um de nós pode dar ao mundo.

Para Refletir

S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos
A Igreja Universal celebra, no dia 29 deste mês de Junho, a
A relação comigo próprio
Solenidade de São Pedro e São Paulo, as Colunas da Santa Sé. TrataQuando nós mergulhamos suficientemente em nós, em espírito se de uma das mais importantes festividades da Igreja, onde se
de oração, descobrimos uma outra voz que se identifica com o lembra – liturgicamente falando – a fundação da Igreja Católica. “Tu
nosso ser interior. É a voz de Deus. É a vontade de Deus. és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” (Mt 16,18). É
A vontade de Deus não é algo estranho que nos abafa, é antes a uma das mais antigas do Ano Litúrgico e foi introduzida muito antes
expressão mais genuína daquilo que a nossa vida, a nossa da festa do Natal.
liberdade, a nossa sinceridade querem. Só quando nós vivemos São Pedro - O seu verdadeiro nome era Simão, mas Cristo mudouda vontade de Deus, da nossa verdade interior, é que a nossa lhe o nome e chamou-lhe “Pedra” para nele realizar o tema da
vida vale a pena. A ligação com o nosso ser puro é condição “pedra fundamental” da Igreja. Simão Pedro é um dos primeiros a
para´´podermos´´experimentar´´Deus.
testemunhar a Ressurreição, ao encontrar o sepulcro vazio.
Quanto mais pesquisarmos a fundo em nós, mais Quando foi a Roma, Pedro cumpre a sua missão de “pedra angular”
reconheceremos que não vivemos em nós mesmos mas em e “ratifica” esta vocação com próprio sangue.
Deus; que Deus nos chamou para formar a Sua imagem em nós.
E o nosso chamamento interior só é verdadeiro quando São Paulo – Também chamado “O Apóstolo dos Gentios”
sentimos esta imagem de Deus em nós, quando escutamos o converteu-se ao cristianismo na estrada de Damasco e tornou-se o
apelo da Sua vontade a nosso respeito.
grande missionário desse cristianismo. Percorreu a Ásia Menor,
(Anselm Grün, em "Bento de Núrsia - Mestre da Espiritualidade")
atravessou todo o Mediterrâneo em 4 ou 5 viagens. Elaborou uma
teologia cristã e, ao lado dos Evangelhos, as suas Epístolas são
fontes de todo pensamento, vida e mística cristãs. Sofreu o martírio
Senhor, sou um de entre milhões de seres humanos, e me
em Roma cerca do ano 67.
apresento diante de Ti.
«Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja. [...] DarVenho falar de uma herança que recebi de Ti.
Venho dizer que me sinto pequeno diante do que me pedes e
te-ei as chaves do Reino do Céu; tudo o que ligares na terra ficará
ligado no Céu e tudo o que desligares na terra será desligado no
que, às vezes, não me sinto capaz. Mas quero dizer também que
amo o que me propuseste.
Céu. (Mt. 16,18-19).»
Compreendo que não devo ser florista nem vendedor de sal,
mas jardineiro e sal.
Preciso de trabalhar, cada dia, para poder fazer a minha parte.
Vejo que ninguém vai construir aquilo que eu devo construir.
Leitura: “Gente Feliz com Fé” – Conversas na Rádio, Junho de
Percebo que sou uma parcela importante.
2017
Gostaria de ser um artista a trabalhar este mundo cheio de
Autores: Ângela Roque
tantas coisas belas.
Editora: Paulinas
Dá-me Senhor, a consciência de que o mundo precisa das
Sinopse: Este é um livro de conversas na rádio, com «gente feliz
minhas mãos.
com fé», uns mais conhecidos que outros. Afinal, «o melhor do
Dá-me coragem para me preparar bem e, assim, poder levar
adiante a herança gloriosa que me deixaste. Ajuda-me a ser uma mundo, são as pessoas»! A solidariedade não é certamente um
privilégio dos cristãos, mas as entrevistas e conversas reunidas
fonte de Água Viva e uma fonte da Tua Luz.
(Pe. Tiago Alberione - Fundador da Família Paulina)
neste livro pretendem mostrar como a fé, que para muitos deve ser
Rezar pela santificação do Clero
coisa privada, se revela, na ajuda concreta que tantos dão, todos os
“Durante um mês vivi com muitos padres santos e vi que, se a sua dias, em tantas áreas. Gente que não se conforma com a injustiça,
sublime dignidade os eleva acima dos Anjos, nem por isso deixam que luta para que a vida dos outros possa melhorar. Gente que vai
de ser homens frágeis e fracos e que se padres santos, que Jesus às periferias existenciais, que ajuda os presos, as vítimas de
denomina no Seu Evangelho “sal da terra”, mostram na sua exploração e violência, quem o terrorismo obrigou a fugir, ou quem
conduta que precisam extremamente de orações, o que dizer sofre de doença mental. Gente que olha e pensa o mundo e a vida à
daqueles que são tíbios?” Santa Teresa de Lisieux, “História de uma luz dessa fé em Deus. Gente que não tem vergonha nem medo de
Alma” (Obs. As ordenações sacerdotais acontecerão, em Lisboa,
se assumir crente.

Para Rezar

Sugestão da semana

no próximo dia 2 de Julho, precedidas de uma Vigília de Oração
pelos ordinandos que terá lugar no dia 30 de Junho.)

Horários das Missas:

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO

FERIAIS
7:15h Capela do Ext. Nossa Senhora do Rosário (Sábado é às 8:30h)

Pelos responsáveis das nações, para que se empenhem decididamente
em pôr fim ao comércio de armas, que provoca tantas vítimas
inocentes.

Adoração Eucarística: 5ªF das 15h às 19:30h. Mês Maio: terço diário às
21h
10:00 e 19:15h Igreja Paroquial || 10h Capela da Cidadela (Sábado)
18:30h Colégio Amor de Deus
19h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)
Sábado Vespertinas
18h Capela da Areia || 18:30h Igreja dos Navegantes (inglês)
18:30h Colégio Amor de Deus || 19:15h Igreja Paroquial
DOMINGO
9h Ig. da Ressurreição e Ig. da Misericórdia
10h Ig. Paroquial ; Capela da Bicuda e Capela do Colégio NªSªRosário
11:15h Ig. Paroquial e Ig. de Santana ||12h Igreja dos Navegantes (inglês)
12:30h e 19:15h Igreja Paroquial
13:30h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)

⇒ DESAFIOS PARA O MÊS
– Rezar pela conversão daqueles que vivem do comércio das armas e
causam tantas vítimas inocentes.
– Procurar conhecer e dar a conhecer nos próprios círculos como
funcionam estes esquemas que alimentam as guerras.
– Organizar na própria comunidade um tempo de reflexão sobre esta
questão, para sensibilizar as pessoas para este drama.

