
 

 

 
 

Lisboa, 3 julho 2020 
São Tomé, Apóstolo 

 
Caros irmãos, 
 
Em tempo normal teríamos assinalado o encerramento do Ano Pastoral no final do 
mês de junho e muito provavelmente também teríamos dado destaque aos 850 
anos do nascimento de São Domingos1, mas a pandemia provocada pelo COVID-19 
alterou por completo os nossos planos, quer pessoais, quer comunitários. No entan-
to, precisamos de organizar as nossas vidas, mesmo que lentamente. Tudo indica 
que nos próximos meses – para não falar em anos – teremos que “conviver” com 
esta situação e com isso a necessária adaptação no que concerne às medidas a im-
plementar (máscaras, desinfeção das mãos, distanciamento social, etc.). 
Prevemos fazer a abertura do Ano Pastoral no dia 20 de setembro, domingo, na 
eucaristia das 11h. Esperamos também poder reunir o CPP (Conselho Pastoral Paro-
quial) nesse mesmo mês para, em segurança, podermos pensar nas atividades a 
desenvolver na nossa comunidade. O tema deste próximo ano é – seguindo as ori-
entações do Senhor Patriarca, D. Manuel Clemente – o mesmo deste ano 
2019/2020: “SAIR COM CRISTO AO ENCONTRO DE TODAS AS PERIFERIAS”. 
Se olharmos para São Domingos de Gusmão encontraremos alguém que plasmou a 
sua vida sob este ideal. Não só saiu da sua terra natal – Caleruega2 – como soube 
sair da sua zona de conforto – Cónego na Sé do Burgo de Osma3 – para aventurar-
se durante anos na pregação do evangelho junto das periferias do cristianismo da 
sua época (sul de França). Recorremos ao exemplo do nosso santo no desejo de 
suscitar uma maior vontade em o conhecermos, já que em 2021 assinalam-se os 
800 anos da sua morte, ocorrida a 6 de agosto de 1221 na cidade italiana de Bolo-
nha. 

Que a vida do nosso padroeiro suscite em nós a vontade de irmos mais longe e de 
superarmos com criatividade as dificuldades de cada tempo. 
 

Com votos de boas férias, vosso irmão e amigo, 

 
Fr. José Manuel Correia Fernandes, op  

 
N.B.: Durante os meses de julho, agosto e setembro manteremos o horário das 
missas. Semana às 19h. Sábado às 19h e Domingo às 9h e 11h. 
 
1 Mesmo sem grandes certezas históricas a tradição aponta o ano de 1170 para o nascimento do nosso 
Santo e há fontes antigas que referem o 24 de junho como dia do seu nascimento. 
2 Povoação pertencente ao antigo reino de Castela. 
3 Cidade do antigo reino de Castela.  
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Informando 
1. Abre-se o período de férias, que o serão verdadeiramente para um nú-
mero ainda mais limitado de pessoas. O inimigo novo, invisível e podero-
so, contra o qual estamos em guerra e que precisamos de afastar de nós, 
está a evidenciar e a potenciar a força subsistente de velhos inimigos: a 
pobreza, as más condições de vida, designadamente de habitação, de 
trabalho e de acesso a cuidados de saúde, até a ignorância não culposa. 
Deus nos ajude a manter e a acrescentar a firmeza e a coerência da nos-
sa fé para dar testemunho, neste e em outros desconcertos do mundo, 
que demasiadas vezes corremos o risco de esquecer. 
2. Visitando, como temos vindo a fazer, a Liturgia das Horas da semana 
passada, destacaríamos apenas – e tanto que haveria a dizer! - um texto 
sobre a paz, na Memória de Santa Isabel de Portugal (Sábado), uma rai-
nha de Portugal ao lado de um grande Rei, que “praticou” a Paz e a sua 
“irmã gémea” a Caridade, e morreu quando mediava mais uma vez um 
conflito, “o acordo de paz entre o seu filho e o seu genro.” (Do Breviário) 

“Bem-aventurados os pacíficos” 
Diz o Evangelista: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de 
Deus. (Mt 5, 9).  Com razão florescem as virtudes cristãs naquele que possui a harmo-
nia da paz cristã, porque não merecem o nome de filhos de Deus senão os que traba-
lham pela paz. 
É a paz, caríssimos, que liberta o homem da sua condição de escravo e lhe dá o título 
de livre, que muda a sua condição perante Deus, transformando-o de servo em filho, 
de escravo em homem livre. A paz entre os irmãos é a realização da vontade de 
Deus, a alegria de Cristo, a perfeição da santidade, a norma da justiça, a mestra da 
doutrina, a guarda dos bons costumes e a justa ordem em todas as coisas. A paz é a 
recomendação das nossas orações, o caminho mais fácil e eficaz para as nossas sú-
plicas, a realização perfeita de todos os nossos desejos. A paz é a mãe do amor, o 
vínculo da concórdia e o claro indício da pureza da alma, capaz de exigir de Deus tu-
do o que quer: pede tudo o que quer e recebe tudo o que pede. A paz deve conser-
var-se a todo o custo, segundo os mandamentos do nosso Rei. É o que diz Cristo 
nosso Senhor: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. O que equivale a dizer: «Deixo
-vos em paz, em paz vos quero encontrar». Ele quis dar, ao partir, aquilo que deseja 
encontrar em todos no seu regresso. […] 
Plantar e enraizar a paz é obra de Deus; arrancá-la de raiz é obra do Inimigo. Porque, 
assim como o amor fraterno provém de Deus, assim o ódio vem do demónio. Por isso 
devemos apartar de nós toda a espécie de ódio, pois está escrito: Quem odeia o seu 
irmão é homicida. (1 Jo 3, 15) 
Vedes portanto, amados irmãos, a razão por que devemos amar a paz e estimar a 
concórdia: são elas que geram e alimentam a caridade. Sabeis, como diz o Apósto-
lo, que a caridade vem de Deus.  Está, portanto, longe de Deus quem não tem carida-
de. 
Por conseguinte, irmãos, guardemos estes mandamentos que são fonte de vida. Pro-
curemos  conservar-nos  sempre unidos no amor fraterno pelos laços duma paz pro-
funda e fortalecer o amor recíproco mediante o salutar vínculo da paz, que cobre a 
multidão dos pecados. […] A paz é virtude que devemos conservar com grande em-
penho, porque onde há paz aí habita Deus. 
Amai a paz e em tudo encontrareis tranquilidade de espírito. Deste modo assegu-
rareis o nosso prémio e a vossa alegria, e a Igreja de Deus, fundada na unidade da 
paz, manter-se-á fiel aos ensinamentos de Cristo.” 
(Breviário, Sábado da Semana XIII, TC, de um Sermão atribuído a São Pedro Crisólogo, bispo, “Sobre a paz”: 

PL 52, 347-348, Séc. V, Memória de Santa Isabel de Portugal) 
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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  

Aniversário Natalício do Senhor Cardeal–Patriarca 16 de Julho Quinta 

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           5 - DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 

Zac. 9, 9-10   /  Sal. 144 (145)  /  Rom. 8, 9. 11-13  /  Mt. 11, 25-30  /  Semana II do Saltério  

 

12 - DOMINGO XV DO TEMPO COMUM 
Is. 55, 10-11   /  Sal. 64 (65)  /  Rom. 8, 18-23  /  Mt. 13, 1-23  /  Semana III do Saltério  

Sal. 144 (145) 

Sal. 113 B (115) 

Sal. 104 (105) 
Sal. 79 (80) 

Sal. 50 (51) 

Sal. 33 (34) 

Mt. 9, 18-26 

Mt. 9, 32-38 

Mt. 10, 1-7 
Mt. 10, 7-15 

Mt. 10, 16-23 

Mt. 19, 27-29 

Os. 2, 16. 17b-18. 21-22 

Os. 8, 4-7. 11-13 

Os. 10, 1-3. 7-8. 12 
Os. 11, 1-4. 8c-9 

Os. 14, 2-10 

Prov. 2, 1-9 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 
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