
 

 

 

Palavra 
NÃO TENHAIS MEDO 

 
As leituras deste domingo põem em relevo a 
dificuldade em viver como discípulo, dando 
testemunho do projeto de Deus no mundo. 
Sugerem que a perseguição está sempre no 
horizonte do discípulo... Mas garantem também 
que a solicitude e o amor de Deus não aban-
donam o discípulo que dá testemunho da salva-
ção. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de um profeta 
do Antigo Testamento - Jeremias. É o paradigma do profeta 
sofredor, que experimenta a perseguição, a solidão, o 
abandono por causa da Palavra; no entanto, não deixa de 
confiar em Deus e de anunciar - com coerência e fidelidade - 
as propostas de Deus para os homens. 
No Evangelho, é o próprio Jesus que, ao enviar os discípu-
los, os avisa para a inevitabilidade das perseguições e das 
incompreensões; mas acrescenta: "não temais". Jesus ga-
rante aos seus a presença contínua, a solicitude e o amor de 
Deus, ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo. 
Na segunda leitura, Paulo demonstra aos cristãos de Roma 
como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida e como 
uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo e de autossu-
ficiência gera morte. 
 

*** 
 

Expor e defender as opiniões políticas reforça as convicções e 
torna-as mais incisivas. E as nossas convicções religiosas? Di-
ante de certas relações, não somos por vezes tentados a dei-
xar de lado os nossos compromissos de crentes? Prontos a ne-
gar a fé para não nos comprometermos? Prontos a todos os 
compromissos para salvar o nosso lugar? Por quem nos pro-
nunciamos diante dos homens? 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Informando 
No passado Domingo, líamos, na Liturgia Eucarística, a extraordinária chama-
da de atenção de Paulo, que põe diante de nós a desmesura do infinito Amor 
de Deus pelos homens: “Cristo morreu por nós quando ainda éramos 
pecadores” (Rom 5, 8). Evidencia-se bem a nossa pequenez mas ao mes-
mo tempo, reforça-se a dignidade de seres que, sem o merecerem, as-
sim são elevados ao plano do Amor de Deus. 
Hoje destacamos um texto de S. Boaventura (Século XIII), da Ordem dos 
Frades Menores, Bispo, contemporâneo de S. Tomás de Aquino e de Roger 
Bacon, como eles homem da conciliação da fé e da razão, original como 
cada um deles, diferente deles em aspectos relevantes das concepções filosó-
ficas e teológicas, mas uma mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Canonizado 
(1482 - Sisto IV), proclamado doutor da Igreja (1588 – Sisto V),  propõe
-nos uma meditação sobre o Crucificado, vítima voluntária dos nossos 
pecados, para nossa Salvação, numa longa linha que acompanha a nossa 
história comum de discípulos. 

“Em Vós está a fonte da vida” 
Considera, ó homem redimido, quem é Aquele que por ti está pregado 
na cruz, qual a sua dignidade e grandeza. A sua morte dá vida aos mor-
tos; na sua morte, choram os céus e a terra e fendem-se até os rochedos 
mais duros.  
Para que do lado de Cristo morto na cruz se formasse a Igreja e se 
cumprisse a palavra da Escritura que diz: Hão-de olhar para Aquele 
que trespassaram, (Jo 19, 37), a divina providência permitiu que um 
dos soldados Lhe abrisse com a lança o lado sacrossanto e dele fizes-
se brotar sangue e água (Cf. Jo 19, 34). Este é o preço da nossa salvação, 
saído daquela divina fonte, isto é, do íntimo do seu Coração, para dar aos 
sacramentos da Igreja o poder de conferir a vida da graça e se tornar para 
aqueles que vivem em Cristo uma fonte de água viva que jorra para a 
vida eterna. (Jo 4, 14)  
Levanta-te, tu que amas a Cristo, sê como a pomba que faz o seu ninho 
na alta caverna do rochedo (Jer 48, 28), e aí, como o pássaro que encontrou 
a sua morada (Sl 84, 4), não cesses de estar vigilante; aí esconde como a 
rola os filhos nascidos do casto amor; aí, aproxima os teus lábios para beber 
a água viva das fontes do Salvador (Is 12, 3). Porque esta é a fonte que 
brota do meio do paraíso e, dividida em quatro rios (Gn 2, 10), se der-
rama nos corações dos fiéis para irrigar e fecundar toda a terra.  
Acorre a esta fonte de vida e de luz com toda a confiança, quem quer 
que sejas tu, ó alma consagrada a Deus, e exclama com todas as forças do 
teu coração: “Oh inefável beleza do Deus Altíssimo, esplendor puríssi-
mo da luz eterna, vida que vivifica toda a vida, luz que ilumina toda a 
luz e conserva em fulgor perpétuo a multidão dos astros, que desde a 
primeira aurora resplandecem diante do trono da vossa divindade!  
Oh eterno e inacessível, límpido e doce manancial daquela fonte que 
está escondida aos olhos de todos os mortais! Sois profundidade sem fun-
do, altura sem limites, vastidão sem medida, pureza sem mancha!” 
De ti procede o rio que alegra a cidade de Deus (Sl 46, 5),  para que, 
entre vozes de louvor e alegria da multidão em festa (Sl 42, 5), possa-
mos cantar hinos de louvor ao vosso nome sabendo por experiência que em 
Vós está a fonte da vida e na vossa luz veremos a luz (Sl 36,10).” 
 

(Breviário, das Obras de São Boaventura, bispo, Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30.47, Séc. 
XIII, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira da Semana XI do Tempo Co-

mum, 19 JUN 2020; remissões bíblicas nossas.) 
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Recomeço das Eucaristias Comunitárias: 

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         21 - DOMINGO XI DO TEMPO COMUM 

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

 

23 - NASCIMENTO DE S. JOÃO BATISTA - MISSA DA VIGÍLIA 
Jer. 1, 4-10   /  Sal. 70  /  1 Pedro 1, 8-12  /  Lc. 1, 5,17  

24 - NASCIMENTO DE S. JOÃO BATISTA - SOLENIDADE 
Is. 49, 1-6   /  Sal. 138  /  Act. 13, 22-26  /  Lc. 1, 57-66. 80  

 

28 - DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 
2 Reis 4, 8-11. 14-16a   /  Sal. 88 (89)  /  Rom. 6, 3-4. 8-11  /  Mt. 10, 37-42  /  Semana I do Saltério  

Sal. 59 (60) Mt. 7, 1-5 2 Reis 17, 5-8. 13-15a. 18 - 2ª Feira -   22 

Sal. 78 (79) 

Sal. 136 (137) 

Sal. 73 (74) 

Mt. 7, 21-29 

Mt. 8, 1-4 

Mt. 8, 5-17 

2 Reis 24, 8-17 

2 Reis 25, 1-12 

Lam. 2, 2. 10-14. 18-19 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

25 
26 

27 

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

