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Palavra …

TÃO DIFERENTES E TÃO IGUAIS…

Desde o século III, a Liturgia une e celebra numa mesma
solenidade os Apóstolos Pedro e Paulo, duas grandes colunas em que se apoia a Fé da Igreja. E tão diferentes eles
são…
Tão diferentes na sua formação e no seu temperamento, na
sua história, nas suas qualidades e até nos seus defeitos…
Tão diferentes no percurso que os levou à Fé em Jesus Cristo
e nos caminhos que percorreram para a testemunhar e difundir…
Tão diferentes mas tão iguais: Ambos “pescados” pelo mesmo Senhor e guiados pelo mesmo Espírito, desempenharam um papel fundamental não
apenas na difusão do Evangelho, mas também no nascimento e edificação
da Igreja.
Tão diferentes e tão complementares, como bem assinala o Prefácio da Missa
da sua Festa:
“Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo,
e Paulo que a ilustrou com a sua doutrina;
Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel
e Paulo que anunciou o Evangelho a todos os povos;
Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça,
para formar a única Família de Cristo”.
É também o que se espera hoje de nós: que cada um, segundo a sua graça, contribua, com empenho, para a vida e crescimento desta mesma Família.
***
Igreja é uma Palavra que significa, na sua origem, “Povo reunido”. A Igreja
que nós constituímos é aquele Povo que se reúne, proclamando: “Bendito seja
Deus que nos reuniu no Amor de Cristo!” Desta Igreja e deste Povo celebramos hoje duas Figuras – S. Pedro e S. Paulo – que são, para sempre, referências fundamentais desse Amor a Jesus Cristo.
Um Amor que se traduziu numa entrega total ao seu serviço, anunciando
por toda a parte a Luz do seu Evangelho, e ajudando a construir as comunidades ou Igrejas nascidas desse anúncio.
Um trabalho e um combate que levaram até ao fim, até ao dom da própria vida, e que se reclamam hoje não apenas festa ou veneração, mas o nosso empenho em lhes dar continuidade.

Comunidade

A Folha Verde vai de férias. Voltaremos em Setembro para a abertura do novo
ano pastoral.
Até lá desejamos a todos os paroquianos e amigos um excelente tempo de descanso e repouso.

inFormando
Notícias publicadas na Ecclesia e não só revelam uma Igreja que faz a leitura
da complexa realidade actual e não hesita em qualificar, sem ambiguidades, as situações que não se conformam ao Evangelho. Não apenas para as
denunciar, mas para apontar um caminho, sem entrar no concreto das medidas
de política.
O Papa, nessa linha, não tem cessado de evidenciar o seu empenhamento que é
de toda a Igreja contra o tráfico de pessoas, que “condena, todos os anos,
"30 milhões de pessoas à desumanização e degradação".
Para debater o tema, encontrou-se, em 16 de Junho passado, com o Arcebispo de Cantuária. Em Março anterior, aliás, “vários líderes religiosos assinaram, em Roma, uma declaração comum que lançou a "Global Freedom Network" (Rede Global da Liberdade) para pôr
fim "à exploração física, económica e sexual de mulheres, homens e crianças." (Reuters)

Na mesma linha se inserem os alertas do Papa para as consequências do desemprego e para a importância do “trabalho com dignidade”.
Essa preocupação levou-o mesmo a dirigir uma mensagem ao director-geral da OIT,
afirmando que a comunidade internacional se deve empenhar para criar mais oportunidades
de emprego. O desemprego, insiste, “está a alargar dramaticamente as fronteiras
da pobreza”. Estas são consequências de um “sistema económico desumano, que
mata”. Porque no seu centro está o dinheiro e não como devia ser num “verdadeiro sistema
económico, “o homem e a mulher, a pessoa humana”. O Papa alerta também para a indiferença que me parece ser, nas palavras de muitos líderes políticos, de muitos comentadores
e em grande parte da comunicação social, o mais evidente sinal da presente crise: “Não
importa se há crianças a morrer de fome, não importa se tantas famílias não têm o que
comer, não têm a dignidade de levar pão para casa; não importa se tanta gente tem de
fugir da escravidão, da fome e fugir”. O Papa foca também a sua atenção nos 75 milhões
de jovens “nesta civilização europeia, jovens com menos de 25 anos, que não têm
um trabalho” deixando assim evidenciado que as consequências não são apenas imediatas
mas se prolongam no futuro.

Ainda quanto à Europa, do encontro anual dos secretários-gerais de 25 Conferências Episcopais Católicas, reunidos em Estrasburgo, de 19 a 22 de Junho,
chega-nos o apelo firme: “ … que os governos do continente promovam
novas políticas, mais centradas na promoção do “bem comum” de toda a
sociedade.
“Os trabalhos incluíram contactos com o Conselho da Europa, discutindo “preocupações comuns com o verdadeiro bem espiritual, político e social dos povos do continente.” A paz, a
reconciliação e a coesão social foram consideradas necessidades da Europa. Os
participantes chamaram a atenção para o respeito devido à identidade das religiões que
devem ser vistas “não apenas como um facto histórico, mas também como uma experiência determinante de toda a vida da pessoa, da sua consciência até à sua vida
em sociedade”

Enquanto cristãos, porque somos Igreja, precisamos de estar atentos e de, como nos propunha o Papa na Solenidade do nascimento de S. João Batista, imitarmos “o maior entre os profetas”: sendo anunciadores de Cristo; sabendo discernir; deixando crescer o Senhor. Isto é, contribuindo para a construção do Reino.
Mais uma vez, neste fim de ano pastoral: Não deixemos que nos roubem a
esperança.

Calendário Paroquial
Missa Nova Pe. Francisco Simões
Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)
Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo
LEITURAS
Act. 12, 1-11

30
1
2
3
4
5

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Zac. 9, 9-10

Sal. 33

Dia

Local

Hora

12 Julho

Sábado

Salão

21.30

13 Julho

Domingo

Igreja

15.00

15 Julho
17 Julho

Terça
Quinta

Centro

21.30

29 - SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
2Tim. 4, 6-8. 17-18
Mt. 16, 13-19
Semana I do Saltério

Am. 2, 6-10. 13-16
Am. 3, 1-8; 4, 11-12
Am. 5, 14-15. 21-24
Ef. 2, 19-22
Am. 8, 4-6. 9-12
Am. 9, 11-15

Sal. 49
Sal. 5
Sal. 49
Sal. 116
Sal. 118
Sal. 84

6 - DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM
Sal. 144
Rom. 8, 9. 11-13
Mt. 11, 25-30

Contactos:

Mt. 8, 18-22
Mt. 8, 23-27
Mt. 8, 28-34
Jo. 20, 24-29
Mt. 9, 9-13
Mt. 9, 14-17
Semana II do Saltério
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HORÁRIO DE VERÃO
Lembramos as alterações durante o tempo de férias:
Mês de Julho:
2ª a Sábado –Missas às 9h e 19h
Domingos – Missas às 9h, 11h, 12h30 e 19h.
De 1 de Agosto a 7 de Setembro:
2ª a Sábado – Só haverá a missa das 19h
Domingos e dias Santos – Missas às 9h, 11h e 19h.
De 8 a 14 de Setembro:
2ª a Sábado – Missas às 9h e 19h
Domingos e dias Santos – Missas às 9h, 11h, 12h30 e 19h.
A partir de 15 de Setembro:
2ª a Sexta – Missas às 9h e 19h
Sábados – Missas às 9h, 12h e 19h
Domingos – Missas às 9h, 11h, 12h30 e 19h.
Na Igreja Nª Srª do Rosário não haverá a missa das 10h de 1 de Julho a 8 de Setembro.
A Secretaria e o Cartório estarão encerrados durante o mês de Agosto.

