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ANO A
DOMINGO 

DÉCIMO SEGUNDO

Jeremias 20, 10-13
Salmo 68 (69)

Romanos 5, 12-15
Mateus 10, 26-33

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como imaginas 
uma relação de 

amizade com 
Jesus Cristo?

A missão confiada aos discípulos 
não está isenta de riscos e perigos. 
Quem testemunha a palavra divina, 
nem sempre é bem acolhido. É o 
caso de Jeremias, que descobre a 
hostilidade dos amigos: «Talvez ele se 
deixe enganar e assim o poderemos 
dominar e nos vingaremos dele». 
Há momentos em que só podemos 
contar com Deus: «A Vós, Senhor, 
elevo a minha súplica, no momento 
propício, meu Deus». Perante as 
adversidades, o Mestre insiste na 
confiança: «Não tenhais medo... Não 
temais: valeis muito mais». O mal, 
o ódio, o pecado, a morte, não têm 
a última palavra. A vitória final será 
sempre do amor. Ainda que o tempo 
possa parecer envolvido em trevas, «o 
dom gratuito» e «a graça de Deus» são 
concedidos a todos com abundância.

Há uma forma de sofrimento que só 
nos pode ser causada por quem está 
perto de nós, pelos amigos. É verdade 
que são os amigos que nos conhecem 
melhor, sabem como somos 
realmente. E é por isso mesmo que 
só os amigos nos podem atraiçoar. 
«O sentimento de ser traído não é só 
uma ferida, é uma cratera, um rasgão 
que, de alto a baixo, nos descose. 
[...] Tudo se desorienta. A traição 
estilhaça o nosso quadro interno, 
precipita-nos na deceção, amarra-
nos a um extensa e desconhecida 
dor» (José Tolentino Mendonça). É 
nesses momentos que precisamos de 
perceber que a amizade vale muito 
mais do que qualquer traição. Custa-
nos dar mais valor ao tão grande bem 
que nos trazem os amigos!

“Valeis 
muito mais”

‘Recomeçar’
em laboratoriodafe.pt

O medo 
da traição
Valerio Albisetti, num ensaio sobre 
vencer o medo, escreve: «A partir do 
momento em que acreditamos que 
os outros nos podem ferir, teremos 
medo de ser feridos […]. O amor que 
Deus tem por mim tira-me o medo 
e deixo de ter motivos para me ferir, 
para me sentir não amado, para me 
sentir indigno. O problema da nossa 
infelicidade, do nosso medo e do 
nosso sofrimento está todo aqui: em 
não conseguirmos confiar em Deus».
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TOME NOTA  

22 a 28 de junho 
 

23 | TERÇA-FEIRA 
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

24 | QUARTA-FEIRA 
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 
09H45 – Confissões, Matriz Antiga 

 

25 | QUINTA-FEIRA  
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

26 | SEXTA-FEIRA  
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

27 | SÁBADO – Missa vespertina 
09H45 – Confissões, Matriz Antiga 
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

28 | DOMINGO – XIII DO TEMPO COMUM 
08H30 – Eucaristia, Matriz Nova 
10H30/12h15/19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
15h00 – Ordenações diaconais, Cripta do Sameiro 

 

RECOLHA DE BENS ALIMENTARES: em nome da Conferência 
Vicentina e em nome das famílias carenciadas, manifestamos 
a nossa maior alegria pela partilha dos bens alimentares. 
Bem hajam pela caridade praticada.  
 

ORDENAÇÕES DIACONAIS: no próximo domingo, dia 28, às 15h, 
na Cripta da Basílica do Sameiro, serão ordenados diáconos 
três seminaristas: Jorge Rodrigues (Nogueira – Braga), Paulo 
Pereira (Covide – Terras de Bouro) e Pedro Antunes (Santa Maria de 
Bouro – Amares). Não podendo participar na celebração da 
ordenação diaconal, pela limitação de pessoas na cripta, 
podemos, no entanto, rezar alegremente com eles esta 
missão que abraçam e que a Igreja lhes confia.  

 

CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: pedimos aos pais 
que junto do catequista dos seus filhos manifestem a sua 
vontade de os trazer à catequese para o próximo ano. Todos 
os procedimentos restantes serão feitos em setembro.  
 

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: as 
matrículas das crianças que vão ingressar no primeiro ano 
serão feitas no cartório paroquial, nos horários habituais de 
atendimento geral. Para inscrever-se na catequese as 
famílias devem estar inscritas na paróquia. Obrigado.  
 

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus 
filhos na aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não 
sendo catequese, é um complemento de formação nos 
valores legítimos da fé cristã.  
 

SENHOR DO CABIDO: depois do restauro, a imagem do Senhor 
do Cabido, encontra-se em exposição na Matriz Nova. 
Estamos gratos a todos os que generosamente ajudaram no 
custo do seu restauro. Aceitamos ainda donativos para 
podermos arranjar todo o nicho/capela que o acolhe (pintar, 
iluminar...). Obrigado por nos ajudar a levar avante este 
nosso dever de preservar a memória histórica da 
espiritualidade famalicense. 
 

HORÁRIOS EUCARISTIA SEMANAL: terça-feira, às 19h15; quarta-feira às 09h; quinta-feira às 19h15 e sexta-feira às 09h.  EUCARISTIA DOMINCAL: sábado, às 18h e Domingo às 8h30; às 10h30, às 12h15 e às 19h15.  
Devido à pandemia, os horários e o local das eucaristias estão condicionados até tempo indeterminado. Pode haver alterações no futuro, de acordo como o evoluir da pandemia. ATENDIMENTO DE SECRETARIA: de terça a sexta, das 10h às 12h e das 16h às 19h.  

ATENDIMENTO DO PÁROCO: terças, das 17h30 às 19h e sextas, das 10h30 às 12h30. Nesta fase de pandemia, agendem sempre o atendimento. Outros horários podem ser combinados por mail.  
ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL: o pároco está disponível para fazer acompanhamento espiritual a quem o desejar. Para o efeito, devem agendar com ele. CONFISSÕES: quartas-feiras e sábados, das 9h45 às 11h, na Capela da Misericórdia, Matriz Antiga.   

 

HORÁRIO DA EUCARISTIA – VERÃO 
SABADO: às 18h (Matriz Nova). 
DOMINGO: durante os meses de julho, agosto e setembro, 
há Missa às 8h30, às 11h15 e às 21h (Matriz Nova).  
SEMANA: nestas circunstâncias da pandemia, mantêm-se 
os horários atuais.  
Pedimos atenção e compreensão, pois face ao tempo de 
pandemia que vivemos pode eventualmente haver 
alterações, as quais serão atempadamente comunicada 
neste boletim ou nos meios que dispomos para o efeito. 
Gratos pela solicitude de todos. 

CONTRIBUTO PARA CONTINUAR A MISSÃO DA IGREJA: as 
consequências da pandemia estão a surgir: famílias 
empobrecidas, empresas a fechar, desemprego a 
aumentar... A paróquia, de igual modo, sofre com toda 
esta crise: primeiro porque vê os seus paroquianos a 
passar por outra grave crise e em segundo porque não 
obtém as habituais ofertas e donativos dos mesmos. Por 
mês, a paróquia tem responsabilidades  obrigatórios que 
deve cumprir, nomeadamente: encargos bancários e 
amortização de dívida relativas às obras da Matriz Antiga, 
salários e respetivas obrigações sociais. Estas obrigações 
tem um valor aproximado de 6.000,00€. A apertada 
gestão e poupança tem permitido cumprir os 
compromissos que temos. Contudo, reconhecendo as 
dificuldades dos tempos que estamos a viver, apelamos à 
vossa generosidade e contributo. Sem a vossa partilha 
tudo ficará mais difícil no cumprimento da missão da 
Igreja. Agradeço às famílias que já fizeram o seu 
contributo, quer fazendo a sua oferta paroquial, quer 
fazendo donativos para os gastos correntes da paróquia. 
Face às atuais contingências, poderão fazê-lo através de 
transferência bancária (NIB PT50 0033 0000 45333699908 
05) ou através do envelope para a Oferta Paroquial que 
se está nos escaparates das igrejas, entregando-o na 
sacristia ou no cartório paroquial. Obrigado  
 


