
 

 

 

Palavra 
CHAMAMENTO E ENVIO 

 
Neste domingo, a Palavra que vamos refletir recorda-
nos a presença constante de Deus no mundo e a 
vontade que Ele tem de oferecer aos homens, a cada 
passo, a sua vida e a sua salvação. No entanto, a inter-
venção de Deus na história humana concretiza-se atra-
vés daqueles que Ele chama e envia, para serem si-
nais vivos do seu amor e testemunhas da sua bondade. 
A primeira leitura apresenta-nos o Deus da "aliança", 
que elege um Povo para com ele estabelecer laços de 
comunhão e de familiaridade; a esse Povo, Deus confia 
uma missão sacerdotal: Israel deve ser o Povo reservado 

para o serviço de Deus, isto é, para ser um sinal de Deus no meio das 
outras nações. 
O Evangelho traz-nos o "discurso da missão". Nele, Mateus apresenta 
uma catequese sobre a escolha, o chamamento e o envio de "doze" 
discípulos (que representam a totalidade do Povo de Deus) a anunciar o 
"Reino". Esses "doze" serão os continuadores da missão de Jesus e 
deverão levar a proposta de salvação e de libertação que Deus fez aos 
homens em Jesus, a toda a terra. 
A segunda leitura sugere que a comunidade dos discípulos é funda-
mentalmente uma comunidade de pessoas a quem Deus ama. A sua mis-
são no mundo é dar testemunho do amor de Deus pelos homens - 
um amor eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente único. 
 

*** 
 
Reencontrar os domingos do tempo comum não significa entrar na rotina 
do quotidiano. A repetição dos ritos não deve levar a isso. Aproveitemos 
o tempo comum para avaliar e melhorar as nossas atitudes. Procuremos 
dar um cuidado muito particular aos espaços na liturgia, ao seu equilíbrio, 
à sua beleza. Não tenhamos medo de retomar cânticos bem conhecidos, 
que todos podem cantar sem a folha na mão. O sentido das palavras tan-
tas vezes repetidas continua vivo ao longo dos tempos e dos aconteci-
mentos. Não esqueçamos o silêncio, pois ele dá o seu peso ao quotidiano 
e aos seus gestos repetidos. Não é no silêncio que o Verbo de Deus visita 
a nossa carne e faz-nos habitar n'Ele, para nos alegrar e nos colocar no 
mundo? 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Informando 
Andamos, parece, muito alheados das coisas portuguesas. E isto, pen-
samos, não ajuda a viver melhor a nossa fé. Realmente, cristãos que so-
mos, as nossas raízes não estão só na terra que nos viu nascer e aprendemos 
com Jesus Cristo, Senhor Nosso, e na melhor linha da tradição que Ele 
encarnou, que o nosso próximo é também aquele “estrangeiro”, da Sa-
maria, que se debruçou sobre nós para nos acudir, para pensar as nos-
sas feridas e providenciar a nossa cura. (cf. Lc 10, 25-37)  
Mas a nossa fé vive e floresce encarnada nas circunstâncias de cada 
povo, na sua cultura, na sua realidade dinâmica, sendo essa, com os dons 
do Espírito, a origem da riqueza do fantástico mosaico animado, quer di-
zer, dotado de alma, desta Igreja, plural desde a origem.  
Na semana finda, para além da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Cristo, vivida ainda de modo atípico, tivemos outras ocasiões de reflexão 
naquela perspectiva. Cabe uma referência ao Santo Anjo da Guarda de Por-
tugal, tradição antiga entre nós, que retomou “incremento com as Aparições 
do Anjo, em Fátima, aos Pastorinhos. Pio XII mandou inserir esta comemora-
ção no nosso Calendário” (Memória, 10 de Junho). E, ainda, Santo António, 
de quem abaixo deixamos um sermão, certamente o mais universal dos 
nossos santos, e tão mal conhecido por nós, proclamado Doutor da 
Igreja por Pio XII, o Papa que tanto carinho demonstrou por Portugal e, em 
particular, por Fátima.   

“A linguagem é viva, quando falam as obras” 
Quem está cheio do Espírito Santo fala várias línguas. Estas várias lín-
guas são os vários testemunhos de Cristo, como a humildade, a pobre-
za, a paciência e a obediência; falamos com estas virtudes, quando as 
praticamos na nossa vida. A linguagem é viva, quando falam as obras. Ca-
lem-se, portanto, as palavras e falem as obras. De palavras estamos chei-
os, mas de obras vazios; por este motivo nos amaldiçoa o Senhor, como amal-
diçoou a figueira em que não encontrou fruto, mas somente folhas. Diz São 
Gregório: «Há uma norma para o pregador: que faça aquilo que prega». Em 
vão pregará os ensinamentos da lei, se destrói a doutrina com as obras.  
Mas os Apóstolos falavam conforme a linguagem que o Espírito Santo 
lhes concedia. Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo o inspira e 
não conforme o que lhe parece!  
Há alguns que falam movidos pelo próprio espírito e, usando as palavras 
dos outros, apresentam-nas como próprias, atribuindo-as a si mesmos. Des-
ses e de outros como eles, fala o Senhor pelo profeta Jeremias: Eis-Me 
contra os profetas que roubam uns aos outros as minhas palavras. Eis-Me con-
tra os profetas – oráculo do Senhor –, que forjam a sua linguagem para profe-
rir oráculos. Eis-Me contra os profetas que profetizam sonhos falaciosos – orá-
culo do Senhor, – que os contam e seduzem o povo com suas mentiras e com 
seus enganos, não os tendo Eu enviado nem dado ordem alguma a esses que 
não são de nenhuma utilidade para este povo – oráculo do Senhor. (cf. Jr 23, 30
-32) 
Falemos, por conseguinte, conforme a linguagem que o Espírito Santo 
nos conceder; e peçamos-lhe, humilde e piedosamente, que derrame 
sobre nós a sua graça, para que possamos celebrar o dia de Pentecos-
tes com a perfeição dos cinco sentidos e a observância dos dez manda-
mentos, nos reanimemos com o forte vento da contrição e nos inflame-
mos com as línguas de fogo na profissão da nossa fé, para que, assim 
inflamados e iluminados nos esplendores da santidade, mereçamos ver 
a Deus trino e uno.” 

 (Breviário, dos Sermões de Santo António de Lisboa, presbítero, Séc. XIII.) 
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Recomeço das Eucaristias Comunitárias: 

Para evitar constrangimentos no recomeço das Eucaristias Comu-
nitárias contamos com a preciosa ajuda de vários irmãos que fa-
rão parte da Equipa de Acolhimento e Ordem que auxiliarão ori-
entando-nos quer na entrada da igreja, quer à saída da mesma.  

Horários: Sábado - 19h; Domingo - 9h e 11h; Semana - 19h 

Vir com 20 a 30 minutos de antecedência  

 Calendário Paroquial Dia  

Nascimento de São João Batista - Solenidade 24 de Junho Quarta 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 19h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS         14 - DOMINGO XI DO TEMPO COMUM 

Ex. 19, 2-6a   /  Sal. 99 (100)  /  Rom. 5, 6-11  /  Mt. 9, 36—10, 8  /  Semana III do Saltério  

 

19 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - SOLENIDADE 
Deut. 7, 6-11   /  Sal. 102  /  1 Jo. 4, 7-16  /  Mt. 11, 25-30  

 

21 - DOMINGO XII DO TEMPO COMUM 
Jer. 20, 10-13   /  Sal. 68 (69)  /  Rom. 5, 12-15  /  Mt. 10, 26-33  /  Semana IV do Saltério  

Sal. 5 

Sal. 50 (51) 

Sal. 30 (31) 
Sal. 96 (97) 

Mt. 5, 38-42 

Mt. 5, 43-48 

Mt. 6, 1-6. 16-18 
Mt. 6, 7-15 

1 Reis 21, 1-16 

1 Reis, 21, 17-29 

2 Reis 2, 1. 6-14 
Sir. 48, 1-15 (gr. 1-14) 

- 2ª Feira  - 

- 3ª Feira  - 

- 4ª Feira  - 
- 5ª Feira  - 

15 
16 

17 

18 

Sal. 1 Sam. 2, 1-7 Lc. 2, 41-51 Is. 61, 9-11 - Sábado  - 20 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

