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Palavra ...            
LIVRES PARA AMAR 

 

Há duas palavras que exercem hoje um verdadeiro fascí-
nio sobre todas as pessoas e idades e, em especial, sobre a 
juventude: Liberdade e Amor. 
 

Palavras com significação e ressonâncias bem diversas no espí-
rito de cada um… mas que, mesmo assim, traduzem algo sem 
o qual a vida não tem dignidade, nem sabor, nem gran-
deza, nem sentido. 
 

Liberdade e Amor são também as palavras que melhor 
caracterizam e exprimem a vida de Jesus e o caminho 
que a todos propõe. 
 

ELE é o homem livre por excelência, o único que não se deixou construir 
a partir de fora, que não aceitou nenhuma manipulação, que se manteve acima 
de todas as pressões, que não se deixou julgar por uma lei, mas pela fidelidade 
ao Espírito de Deus, à sua consciência e à sua missão. Ele é por isso a 

. 
 

ELE é também a personificação do Amor, o único homem em que o Amor 
tomou de facto todo o lugar, aquele cuja vida foi dar-se por inteiro aos outros 
para os fazer viver com mais sentido e valor e os tornar capazes de se darem 
também, isto é, de se amarem verdadeiramente. 
 

O Amor é a vocação fundamental do homem. Mas não há Amor sem Liber-
dade. Por isso a Liberdade não é apenas um direito, é uma condição e um dever. 
Como nos diz hoje S. Paulo, temos o dever de ser livres para ser possível o Amor 
e a construção de comunidades mais justas e fraternas. 
 

*** 
 
“E Jesus repreendeu-os…” E porquê tal repreensão? Porque Tiago e João, seus 
discípulos, , 

 
 
Jesus não aprovou Ele propõe-Se mas 
não se impõe. Como nos lembra o Evangelho de hoje, 

 que O sigamos ou que O abandonemos. Aceita o 
Sim e aceita o Não… Só não gosta das “meias tintas” e dos “adiamentos”, dos 
que se ficam por “um pé dentro e outro fora”…  isto é, dos que pretendem ser 
cristãos, seus discípulos, sem se abrirem ao seu Espírito nem se deixa-
rem conduzir por Ele. Por isso sempre atual e premente a exortação de S. 
Paulo: “Deixai-vos conduzir pelo Espírito”.  



Comunidade 

Últimos  
dias 



Informando 
 
O Conselho Pastoral Paroquial, órgão da corresponsabilidade na Paróquia, reúne este Sába-
do para avaliação do ano que agora termina e programação do próximo. O Ano Pastoral 
encerra formalmente com a solene Eucaristia das 11 horas deste Domingo. Mais uma razão 
para o aparente a-propósito de não deixarmos incompleto o percurso que vínhamos fazendo 
com textos da Amoris Laetitia (AL) e de acrescentarmos algumas palavras ainda mais re-
centes do Santo Padre.   
I. Comunidades cristãs e missão educativa das famílias. 
“Para tornar eficaz o prolongamento da paternidade e da maternidade para uma 
realidade mais ampla, ‘as comunidades cristãs são chamadas a dar o seu apoio à 
missão educativa das famílias’, particularmente através da catequese de iniciação. 
Para favorecer uma educação integral, precisamos de ‘reavivar a aliança entre a 
família e a comunidade cristã’”. (AL 279)  
“Transmitir a fé – A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de 
transmissão da fé, que se vê dificultado pelo estilo de vida actual, pelos horários 
de trabalho, pela complexidade do mundo actual, onde muitos têm um ritmo frenético para 
poder sobreviver. Apesar disso, a família deve continuar a ser lugar onde se ensina a 
perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a servir o próximo. Isto começa no 
baptismo, onde – como dizia Santo Agostinho – as mães que levam os seus filhos 
‘cooperam no parto santo’. Depois tem início o percurso de crescimento desta vida nova. 
A fé é dom de Deus, recebido no baptismo, e não o resultado duma acção humana; 
mas os pais são instrumentos de Deus para a sua maturação e desenvolvimen-
to.” […] “Por isso, ‘tenha-se o cuidado de valorizar os casais, as mães e os pais, co-
mo sujeitos activos da catequese […]. De grande ajuda é a catequese familiar, en-
quanto método eficaz para formar os pais jovens e torná-los conscientes da sua missão 
como evangelizadores da sua própria família.’” (AL 287)  
“A educação na fé sabe adaptar-se a cada filho, porque os recursos aprendidos ou 
as receitas às vezes não funcionam. As crianças precisam de símbolos, gestos, narrações. 
Os adolescentes habitualmente entram em crise com a autoridade e com as nor-
mas, pelo que é conveniente estimular as suas experiências pessoais de fé e ofere-
cer-lhes testemunhos luminosos que se imponham simplesmente pela sua beleza. 
Os pais, que querem acompanhar a fé dos seus filhos, estão atentos às suas mudanças, 
porque sabem que a experiência espiritual não se impõe, mas propõe-se à sua liberda-
de.” (AL 288)  
II. Chaves de leitura da Amoris Laetitia 
O Papa Francisco deu-nos, em 16 de Junho, na abertura do Congresso Eclesial da Diocese 
de Roma, na Basílica de S. João de Latrão, uma reflexão profunda e chaves de leitura da 
sua Amoris Laetitia. Usou três imagens bíblicas, de que intercalámos as referências, expli-
cou porque se adequam ao tema, e tirou três conclusões. Registemos aqui uma brevíssima 
referência, na esperança de que procurem o texto.   
A primeira imagem bíblica: “Tira as sandálias, pois o chão que estás pisando é 
uma terra santa” [Ex 3, 5] - “a vida de cada pessoa, a vida de cada família deve ser 
tratada com muito respeito e cuidado […]”  
A segunda: “Meu Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, 
ladrões, injustos e adúlteros, nem sequer como esse publicano” [Lc 18, 11] – “é preci-
so ter cuidado para não fazer uma pastoral de guetos e para guetos. Todos – subli-
nhou – necessitamos de conversão” .  
A terceira: “seus anciãos terão sonhos proféticos” [cf Jl 3,1]. - “Nós precisamos dos 
sonhos dos avós” […] “ …  quando Jesus é levado ao templo foi recebido por dois avós que 
contaram o seu sonho. “Este é o momento dos avós… que sonhem e os jovens apren-
dam a profetizar estes sonhos.”  
Em síntese, o Santo Padre convidou a “desenvolver uma pastoral familiar capaz de 
receber, acompanhar, discernir e integrar.” (cf ZENIT 16 JUN2016) 
 

Um comentário final: será que conseguiremos banir do elenco das nossas avaliações o 
“sempre se fez assim”, o “faz-se o que se pode” e também um apressado “já fazemos as-
sim”? Quase sempre são afirmações que passam ao lado da verdade.  
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 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Assembleia Geral de Acólitos 26 Junho Domingo Centro 15.30 

Secretariado Permanente 5 Julho Terça Centro 21.30 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

12 Julho 
14 Julho 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Julho Quarta Igreja 15.00 

LEITURAS                 26 - DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 

1Reis 19, 16b. 19-21    /   Sal. 15   /   Gal. 5, 1. 13-18    /   Lc. 9, 51-62   /   Semana I do Saltério 

 

3 - DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 

Is. 66, 10-14c    /   Sal. 65   /   Gal. 6, 14-18    /   Lc. 10, 1-12. 17-20   /   Semana II do Saltério 

Sal. 49 

Sal. 5 

2Tim. 4,6-8.17-18 

Sal. 18B 

Sal. 118 

Sal. 84 

Mt. 8, 18-22 

Mt. 8, 23-27 

Mt. 16, 13-19 

Mt. 9, 1-8 

Mt. 9, 9-13 

Mt. 9, 14-17 

Am. 2, 6-10. 13-16  

Am. 3, 1-8; 4, 11-12               

Act. 12, 1-11            Sal. 33 

Am. 7, 10-17            

Am. 8, 4-6. 9-12 

Am. 9, 11-15 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

27 

28 

29 

30 

1 

2 

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 4 de Setembro: 
2ª a Sábado – Só haverá a missa das 19h 
Domingos e dias Santos – Missas às 9h, 11h e 19h. 
 
 

De 5 a 18 de Setembro: 
2ª a Sábado – Missas às 9h e 19h 
Domingos e dias Santos – Missas às 9h, 11h, e 19h. 
 

 

A partir de 19 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 19 de Setembro. 
 

A Secretaria e o Cartório estarão encerrados durante o mês de Agosto. 


