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Breves

Papa alerta para agravamento 
das condições dos refugiados 
durante a pandemia
O Papa Francisco apelou no passado domingo à 
protecção dos refugiados durante a pandemia, 
um dia depois da celebração da jornada que lhes é 
dedicada.
“A crise provocada pelo coronavírus evidenciou a 
exigência de assegurar a protecção necessária às 
pessoas refugiadas, para garantir a sua dignidade 
e segurança”, declarou Francisco.
O número de pessoas forçadas a fugir em todo o 
mundo devido a conflitos, perseguições e outras 
violências chegou a 79,5 milhões em 2019, segun-
do dados da ONU.

Bispos europeus e norte-
americanos pedem 
“prioridade máxima” para o 
desarmamento nuclear
Os bispos católicos da União Europeia e nor-
te-americanos pedem aos Estados Unidos da 
América (EUA) e à Rússia que o desarmamento 
nuclear seja uma prioridade no contexto do ‘Novo 
Tratado Start’, que expira em Fevereiro de 2021.
“Se o Novo Tratado Start expirar em Fevereiro 
de 2021, Estados Unidos e Rússia não terão, pe-
la primeira vez desde 1972, limites juridicamente 
vinculantes e verificáveis para os seus arsenais 
nucleares estratégicos, o que também poderá ter 
implicações significativas para a segurança euro-
peia e a paz global”, alertam.
A declaração foi assinada pelo arcebispo David 
J. Malloy, presidente do Comité episcopal sobre 
justiça internacional e paz dos Estados Unidos, e 
pelo arcebispo Rimantas Norvila, presidente da 
Comissão para as Relações Externas da COMECE 
(Comissão das Conferências Episcopais da Co-
munidade Europeia).
Esta segunda-feira, representantes dos EUA e da 
Rússia começaram reuniões, em Viena (Áustria), 
sobre o controlo de armas nucleares.

opinião

Um povo sacerdotal

José lima
padre

Não é muito comum 
um título destes num 
jornal. Surge como 
um desafio e, parale-

lamente, como reflexão que 
se impõe.

Todos somos convidados a 
pertencer ao povo do Senhor, 
o novo povo nascido da Pás-
coa de Cristo. Como outrora, 
assim hoje a missão da Igreja 
é a de anunciar o Evangelho a 
todos os povos, para que ha-
ja um só povo, conduzido por 
Cristo, no dinamismo do Es-
pírito, caminhando para a Pá-
tria que está nos céus. Não so-
mos aqui de baixo, mas per-
tencemos ao Senhor.

1. Enquanto trabalhamos 
na terra, a terra de Deus, so-
mos cooperadores de Cristo 
(1 Cor 3, 9)), que nos unge 
no seu Espírito. Somos to-
dos diferentes e exercemos 
serviços diferentes, perten-
cendo todos ao mesmo po-

vo. Não saímos fora, porque 
é em povo que caminha-
mos. Levamo-nos uns com 
os outros. Não vivemos iso-
lados, mas na responsabili-
dade partilhada. 

Assumidos do meio des-
te povo unido, há sacerdo-
tes (presbíteros) que exercem 
uma função ampla de evan-
gelização e estão na frente, 
como pastores no Pastor, pa-
ra guiar o mesmo povo. Não 
saem fora do povo, mas con-
duzem-no para Cristo. Foram 
assumidos de entre os demais, 
e assim constituídos timonei-
ros na barca em que todos na-
vegamos. Pastores de um po-
vo, encarregados de cuidar 
por todos, dizendo os recados 
de Deus e implorando por to-
do o povo. Pela ordenação, so-
mos constituídos mediadores 
entre Deus e os homens, no 
seio do Povo de que fazemos 
parte.

2. Há diversidade no âm-
bito de múltiplos ministérios 
(1 Cor 12, 4-5): leitores, can-
tores, equipa de acolhimen-
to (acolhedores), zeladores da 
igreja, sacristães, ministros 
da sagrada comunhão, acó-
litos, presidentes de confra-
rias, catequistas, formadores, 
professores, gestores, con-
tabilistas, tesoureiros, todos 
construindo um único Povo 
de Deus. Cada um executa o 
que lhe compete para o bem 
de todos (1 Cor 12, 7), uma 

responsabilidade em comu-
nhão. A responsabilidade 
tem um cunho pessoal, mas 
é função eclesial para todo o 
povo, em seu benefício. Não 
se exerce de forma solipsista, 
mas sempre na harmonia de 
todo o Corpo de Cristo.

Podem ser conferidos de 
forma ordenada perene ou 
por um período restrito, po-
dem ser alvo de um rito orde-
nante ou de um mandato pró-
prio do Bispo, podem ser au-
tenticados por carta canónica 
ou simples serviços pontuais 
para bem de toda a comuni-
dade, mas estão todos ao ser-
viço do povo de Deus, na mis-
são que é de todos, em ordem 
ao bem do povo cristão. Serão 
exercidos para o benefício co-
mum de construir no tempo 
as comunidades que confes-
sam Cristo e que Dele vivem. 
O tempo é propício para to-
dos aceitarmos que estamos 
ao serviço das comunidades 
localizadas. 

3. Qual o mais importan-
te? - Cada um é importante 
e essencial em ordem à cons-
tituição de um só povo de 
Deus (1 Pe 2, 9-10). Que se-
ria do sacerdote sem o resto 
do povo ou que seria do lei-
tor sem assembleia? Aos olhos 
do Senhor, todos são impor-
tantes, frutos de um chama-
mento duradouro (mais ra-
dical) ou ocasional (mais 
circunstancial).
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Papa francisco

21 DE JUNHO 2020 · Queridos jovens, 
pedimos a graça de um coração no-
vo pela intercessão do santo pa-
droeiro de vocês, #SãoLuízGonzaga, 
jovem corajoso que nunca recuou no 
serviço aos outros, tanto que deu a 
vida para curar os doentes da epide-
mia da peste. Que o Senhor mude os 
nossos corações!

23 DE  JUNHO 2020 · Deus nos criou 
para a comunhão, para a fraterni-
dade, e agora, mais do que nunca, 
mostrou-se ilusória a pretensão de 
focar tudo sobre si mesmo, de co-
locar o individualismo na base da 
sociedade. Mas estejamos atentos! 
Quando a emergência passar, é fácil 
cair novamente nessa ilusão.

Catequese

Vaticano apresenta novo 
directório
O Vaticano vai lançar esta quinta-feira, pelas 11h30 
locais, o novo Directório para a Catequese, redigido 
pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova 
Evangelização (CPPNE).
O documento está a ser trabalhado há vários anos, 
como explicou D. Rino Fisichella em 2019.
“O novo documento para a catequese da Igre-
ja dará atenção particular a muitas das temáti-
cas da sociedade actual que se relacionam com 
sector da educação cristã, como a cultura digital, 
a formação de catequistas, a pastoral que é feita 
em tantos ambientes ou a catequese para pes-
soas portadoras de deficiência”, afirmou o pre-
lado ao jornal Folha de Domingo, da Diocese do 
Algarve.
O presidente do CPPNE destacava a necessida-
de de o documento refletir a dimensão da nova 
evangelização e ser lido a partir desta : “Certa-
mente ajudará a compreender que o grande es-
forço pastoral é aquele que deriva da formação. 
O novo diretório será estudado e concebido à 
luz, não da dimensão sacramental, mas da nova 
evangelização”.

Santa Sé lança manual 
para uma ecologia integral

A Santa Sé lançou, na 
passada quinta-fei-
ra, um “manual” de 
aplicação da encíclica 

ecológica e social “Laudato Si” 
com mais de 200 recomenda-
ções em defesa do ambiente e 
da vida humana.

“A caminho para o cuidado 
da casa comum – Cinco anos 
depois da Laudato Si” é o no-
me do documento, elaborado 
pela mesa interdicasterial da 
Santa Sé sobre a ecologia inte-
gral, que apresenta como cha-
ves para uma mudança na re-
lação das pessoas com a natu-
reza a “sobriedade”, o “consu-
mo responsável” e o “uso de 
energias renováveis”.

As comunidades católi-
cas de todo o mundo são de-
safiadas a assumir iniciativas 
de educação e formação so-
bre a ecologia, a reciclar, a uti-
lizar meios de transporte me-
nos poluentes e a partilhar veí-
culos (car sharing), a um con-
sumo “crítico e circular” a um 
“investimento ético” ou a abo-
lir o uso de plásticos descartá-
veis, entre outras medidas.

O Vaticano apela a uma 
economia com menor impac-
to ambiental, sem subsídios 
para energias fósseis e taxas 
para as emissões de dióxido de 
carbono.

Na questão dos investimen-
tos, o texto refere que se de-
vem evitar empresas que pre-
judiquem a “ecologia humana 
e social”, dando como exem-

plo a prática do aborto, o co-
mércio de armas ou os com-
bustíveis fósseis.

As várias instituições cató-
licas de educação e formação 
são chamadas a sensibilizar 
a sociedade para as causas da 
paz, da justiça e da democra-
cia, promovendo a defesa da 
dignidade humana e dos di-
reitos de cada pessoa.

Nesse sentido, questiona-
-se a “cultura da eficiência, do 
usa e deita fora”, que coloca 
em causa o ser humano com 
“fragilidade”.

Outra série de propostas 
diz respeito à saúde humana e 
à defesa da vida, “desde a con-
ceção à morte natural”, criti-
cando “escolhas eutanásicas 
mascaradas”. Eliminar vidas 
humanas não é uma política 
aceitável para defender o pla-
neta e promover o desenvolvi-
mento humano integral”.

As preocupações do Vatica-
no centram-se ainda no cha-
mado “inverno demográfico”, 
sobretudo no Ocidente, pedin-
do aos Estados que promovam 
“políticas inteligentes para o 
desenvolvimento familiar”.

O texto apela ao diálogo 
entre gerações, à promoção de 
lideranças juvenis e à educação 
ambiental desde o início do 
percurso escolar, estimulando 
o “contacto com a natureza”.

A mudança proposta a par-
tir da “Laudato Si” inclui a di-
mensão espiritual, com cola-
boração entre Igrejas Cristãs 

e outras comunidades religio-
sas, para encorajar um “estilo 
de vida profético, contempla-
tivo e sóbrio”. Neste campo são 
propostos “ciclos de reflexão 
sobre as raízes éticas e espiri-
tuais dos problemas ambien-
tais, para que se encontrem vi-
sões alternativas aos modelos 
dominantes, do “paradigma 
tecnocrático”.

Da catequese à universida-
de, o Vaticano espera que se 
estude a “Teologia da Cria-
ção”, inserindo as questões 
ecológicos no quadro do en-
sinamento moral da Igreja 
Católica.

Ao mundo académico é pe-
dido investimento no estudo 
sobre as alterações climáticas, 
sublinhando a necessidade de 
investigar o impacto da degra-
dação ambiental nas popula-
ções e de reconhecer, juridica-
mente, a categoria de “refugia-
do climático”

Num momento de pande-
mia, o documento destaca os 
“perigos associados à rápida 
difusão de epidemias virais e 
bacteriológicas, num mundo 
caraterizado cada vez mais por 
uma forte urbanização e mo-
bilidade”. O setor bancário e 
financeiro é convidado a in-
tegrar este esforço, dedicando 
maior atenção à “inclusão so-
cial e à defesa do ambiente”.

As propostas pedem o fim 
dos “paraísos fiscais” para evi-
tar a fuga de capitais e a lava-
gem de dinheiro.

Internacional
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P
ula Anjo está na 
Agência Fune-
rária de Santo 
Adrião há mais 
de seis anos. Nes-

se tempo nunca viveu um 
período como este. "Con-
turbado", é assim que o 
descreve.

A mudança foi repenti-
na, brusca, súbita. De re-
pente, o rito fúnebre foi 
alterado por uma força 
maior, invisível. Alterado 
no que mais lhe é relevan-
te, no coração da sua razão 
de ser.

"Não sendo permitido 
velar nem despedir-se fisi-
camente das pessoas fale-
cidas", tal como tendo que 
cumprir as regras de dis-
tanciamento e não havendo 
lugar a celebrações religio-
sas, foram muitas as famí-
lias que se viram numa si-
tuação complicada. Houve 
"grande revolta" e "angústia" 
por parte das famílias enlu-
tadas, impedidas de seguir 
um processo de luto pro-
fundamente enraizado na 
nossa cultura e que nunca 
pensamos ver alterado.

"As preocupações de-
monstradas pelas pessoas 
foram que os seus entes 

queridos não tiveram di-
reito a um funeral digno e 
sentiam-se revoltados com 
todo o sistema envolven-
te", explcia Paula, que con-
ta que, na agência em que 
trabalha, "como seres hu-
manos que somos e aten-
tos à situação delicada com 
que lidamos", procuraram 
sempre "oferecer um gesto 
de conforto aos familiares". 
Um pequeno paliativo para 
a dor da perda num tempo 
tão invulgar, mas o paliati-
vo possível.

Os funerais passaram a 
ser muito mais silenciosos. 
(Muito) menos pessoas, me-
nos palavras, mais silêncio. 
Mais espaço para absorver 
a dor, menos formas de li-
dar com ela. São momen-
tos que marcaram todos os 
que neles tiveram que estar 
presentes, pela forma ines-
perada e também violenta 
com que se apresentaram 
na nossa vida. 

As restrições do número 
de pessoas nos funerais não 
foram iguais em todos os 
municípios, mas muitas ve-
zes nem o limite de pessoas 
era atingido. Sacerdotes e 
agentes funerários explicam 
isso com o medo e a aten-

ção das pessoas às medidas 
impostas. Um medo que, 
para muitos, foi e ainda é 
paralisador, mesmo num 
momento de despedida.

Para as funerárias, nem 
sequer o cuidado com os 
corpos de quem partira po-
dia ser o mesmo. As regras 
da Direcção-Geral de Saú-
de eram claras ao procu-
rar evitar todo o contacto 
que podiam, na tentativa de 
controlar o vírus. Todas as 
formas de descrever o tra-
tamento a que foram obri-
gados parecem demasia-
do frias para escrever mais 
uma vez. Ficaram as memó-
rias de processos que de-
viam ter sido mais demo-
rados, mas que não podiam 
ser – sem, ainda assim, che-
gar ao estado de países co-
mo o Brasil e os Estados 
Unidos, em que as valas co-
muns foram um recurso.

O período dos vários es-
tados de emergência foi 

sem dúvida o mais com-
plicado. Neste momento, 
o país já está em "descon-
finamento" há quase dois 
meses, numa situação que 
é descrita por vários espe-
cialistas como 'slow burn' 
– números sensivelmente 
semelhantes num período 
prolongado de tempo, indi-
cando um relativo controlo 
do vírus. Mas esse controlo 
não é homogéneo, nem en-
tre regiões, nem entre clas-
ses sociais. Há os que nunca 
tiveram condições para fi-
car em casa por tanto tem-
po, e há aqueles para quem 
uma falta ao trabalho pode 
significar o despedimento.

Para já, ainda a descon-
finar, os funerais voltaram 
a uma relativa normalida-
de.  A cerimónia fúnebre 
já se realiza de novo den-
tro dos espaços religiosos, 
sendo submetida às mes-
mas regras que as eucaris-
tias quanto ao número de 

pessoas e ao distanciamen-
to que se deve observar. 
Já é possível o corpo estar 
presente, mas apenas du-
rante um curto período de 
tempo.

Algum do conforto do 
luto a que estamos habitua-
dos voltou – se é que é pos-
sível falar de conforto nu-
ma situação de perda. Mas 
nada é garantido. Conti-
nuamos em suspenso, sem 
saber se haverá um dia em 
que teremos que voltar a fi-
car em casa, fechados, sem 
nos podermos despedir de 
amigos e familia que par-
tem. Vítimas ou não do ví-
rus que se fez pandemia, a 
verdade é que o sofrimen-
to não é menor, por uma 
razão ou por outra. Nes-
se momento, sim, esta-
mos mesmo todos no mes-
mo barco. E não queremos 
voltar ao que tanta angús-
tia nos trouxe durante o 
confinamento.

Março foi o mês em que nos fechamos em casa e em que 
tudo à nossa volta parou. Os funerais, parte integrante da 
forma como nós, na nossa cultura, lidamos com a perda 
e fazemos o luto, foram muito afectados. Uma agente 
funerária de braga deu-nos a perceber um pouco de como 
têm sido estes meses.

REPORTAGEM

AS ÚLTIMAS 
DESPEDIDAS
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)
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As preocupações 
demonstradas pelas 
pessoas foram que os 
seus entes queridos 
não tiveram direito 
a um funeral digno. 
Sentiam-se revoltadas 
com todo o sistema 
envolvente.

© PIERO CRUCIATTI/GETTY
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Zac 9, 9-10 
Leitura da Profecia de Zacarias  
Eis o que diz o Senhor: “Exulta de 
alegria, filha de Sião, solta brados de 
júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu 
Rei, justo e salvador, que vem ao teu 
encontro, humildemente montado 
num jumentinho, filho duma jumenta. 
Destruirá os carros de combate de 
Efraim e os cavalos de guerra de 
Jerusalém; e será quebrado o arco de 
guerra. Anunciará a paz às nações: o seu 
domínio irá de um mar ao outro mar e 
do Rio até aos confins da terra”.  
    
Salmo responsorial
Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14  
Refrão: Louvarei para sempre o vosso 
nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.

LEITURA II Rom 8, 9.11-13
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: Vós não estais sob o domínio 
da carne, mas do Espírito, se é que 
o Espírito de Deus habita em vós. 
Mas se alguém não tem o Espírito 
de Cristo, não Lhe pertence. Se o 
Espírito d’Aquele que ressuscitou 
Jesus de entre os mortos habita em 
vós, Ele, que ressuscitou Cristo Jesus 
de entre os mortos, também dará vida 
aos vossos corpos mortais, pelo seu 
Espírito que habita em vós. Assim, 
irmãos, não somos devedores à carne, 
para vivermos segundo a carne. Se 
viverdes segundo a carne, morrereis; 
mas, se pelo Espírito fizerdes morrer 
as obras da carne, vivereis.  
    

“Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra”

itinerário

mostra, hoje, ao começar por bendizer 
a presença e a acção do Pai: “Eu te 
bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra”.
Pensa nas vezes em que costumas rezar. 
Analisa a forma e o conteúdo das tuas 
orações. Fazes o ‘Sinal da Cruz’, e depois 
o que é que fazes ou dizes a Deus? Este 
tempo novo pode ser uma bela ocasião 
para experimentar outros modos de 
oração.
A primeira atitude, talvez até já o faças 
ou tenhas feito, consiste em acolher 
a presença, sentir-se habitado pelo 
Espírito Santo (como dá a entender a 
Carta aos Romanos: “O Espírito de Deus 
habita em vós”). Há quem, por exemplo, 
use a respiração para tomar consciência 
desta presença espiritual. Deixa que 
o Espírito de Deus te conduza a uma 
quietude interior que te faça sentir 
amado, que te permita acolher Deus, 
com alegria.
Surge o segundo passo (anunciado 
hoje pelo profeta): exulta de alegria, 
solta brados de júbilo, Deus vem ao 
teu encontro. Alegra-te, o teu ser é 
envolvido pelo amor divino.
Estás, agora, preparado, de modo 
simples e natural, para expressar o 
que de mais belo tens dentro de ti e 
preenche o teu coração: “Eu Te bendigo, 
ó Pai, Senhor do céu e da terra”.
Há momentos em que não se afigura 
tão fácil pôr em prática esta proposta de 
oração. Temos pressa. Queremos pedir. 
Faz-nos falta dizer a Deus o que precisa 
de ser feito para recolocar em ordem a 
vida e o mundo. 
Não cedas à tentação! Lembra-te do que 
se segue no evangelho: quando andas 
cansado e oprimido, entrega-te no 
coração de Jesus Cristo, coloca-te nas 
mãos de Deus. Deixa-te inundar pela 
certeza de estares habitado pelo Espírito 
de Deus que te oferece o descanso e a 
mansidão.

EVANGELHO Mt 11, 25-30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou: “Eu Te 
bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque escondeste estas verdades aos 
sábios e inteligentes e as revelaste aos 
pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado. Tudo 
Me foi dado por meu Pai. Ninguém 
conhece o Filho senão o Pai e ninguém 
conhece o Pai senão o Filho e aquele 
a quem o Filho o quiser revelar. Vinde 
a Mim, todos os que andais cansados 
e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai 
sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração, e 
encontrareis descanso para as vossas 
almas. Porque o meu jugo é suave e a 
minha carga é leve”.     

REFLEXÃO
Jesus Cristo não dá uma definição de 
oração. Este Mestre recorre poucas 
vezes à teoria. Prefere a prática, quer 
porque convida a fazer, quer porque, 
ainda melhor, mostra como se faz, 
dá o exemplo. É o caso do Evangelho 
proposto para o Décimo Quarto 
Domingo (Ano A).

“Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e 
da terra”
Na nossa relação de amizade com 
Deus, abunda muitas vezes o recurso 
à petição. A primeira coisa que somos 
impelidos a fazer é pedir a sua ajuda, 
uma intervenção nesta ou naquela 
situação, para nós ou para uma pessoa 
que nos é querida.
Temos de aprender a incorporar, com 
mais frequência, outras dimensões 
da oração, como a acção de graças 
e o louvor. É o que Jesus Cristo nos 

Saborear a quietude
O ritmo impôs-se tão frenético que 
o cansaço está entranhado na nossa 
vida. Até quando nos foi imposto um 
período mais calmo, ficamos cansados 
da quietude. Estamos tão habituados 
a pensar no que está para vir, no que 
temos de fazer a seguir, que já não 
sabemos saborear o instante de cada 
momento.
Tomemos o conselho do poeta: 
deixa de olhar para fora, entra no 
teu coração, escava dentro de ti em 
busca de uma resposta profunda. 
Lembra-te de que Deus se revela 
aos ‘pequeninos’, os humildes que 
buscam dentro de si a sua presença, 
a partir dos momentos simples do 
quotidiano. 
Não queiras respostas imediatas e 
repentinas soluções. Começa sempre 
por bendizer a presença divina.

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear esperança
Acólitos
“Vinde a mim!” Ser acólito é responder 
de forma direta a este convite. A 
palavra “acólito” significa “aquele que 
acompanha durante o caminho.” Tenho 
consciência dessa missão do acólito 
de acompanhar Jesus ao longo do seu 
caminho no meio da humanidade ou 
entendo o meu ministério unicamente 
como a execução mecânica de um certo 
número de tarefas?

Leitores
Exultação de alegria é um estado de 
alma típico do cristão. Não a alegria 
eufórica do adepto que salta ao golo 
da sua equipa, mas entra logo em 
depressão ao golo da equipa contrária. 

XIV DOmingo Comum

O arranjo floral assumirá um formato espiral. As flores que 
o comporão serão de diversas cores.
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“Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra”

A alegria cristã é serena e constante, 
porque fundada na vitória definitiva de 
Jesus Cristo. Será que a minha leitura 
transmite essa alegria?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Levar a Comunhão aos doentes é levar-
lhes o jugo do Senhor que é suave e, 
assim, levar descanso e repouso às 
suas almas. Entendo o meu ministério 
como um ministério de consolação não 
tanto pelas palavras que eu possa dizer 
aos doentes, mas pela presença do 
Sacramento em que Jesus nos oferece o 
seu jugo?

Celebrar com esperança
Homilia
. “Tal como “a filha de Sião”, hoje 
somos desafiados a viver este contexto 
de pandemia com alegria, júbilo e 
esperança. Com esta profecia, Zacarias 
actualiza (inverte) o conceito de realeza: 
o soberano não é aquele que é servido, 
mas o que se coloca ao serviço dos 
outros.

. Viver desta forma (serviço aos 
outros) é a condição inerente à nossa 
vocação baptismal. São Paulo, na 
segunda leitura, recorda que quem foi 
baptizado deve fazer obras que estão 
em sintonia com a vida de Deus, 
através do Espírito Santo que age 
na realidade onde estamos. Quando 
optamos por outros modos, “viver 
segunda a carne”, resta-nos viver 
com escolhas de morte.
. É interessante que Jesus, logo 
no início da sua vida pública, se 
depare com momentos de aparente 
fracasso. Com ele ficou apenas um 
grupo muito pequeno de discípulos, 
pertencentes às classes mais pobres 
da sociedade. Perante tal fracasso, 
talvez cada um de nós tivesse baixado 
os braços e desistido. Porém, Jesus 
alegra-se e bendiz ao Pai por tudo 
o que aconteceu, exclamando: “Eu 
Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e 
da terra, porque escondeste essas 
verdades aos sábios e inteligentes e as 
revelaste aos pequeninos”. 
. Quando Jesus usa o verbo conhecer, 
na segunda parte do texto, não 
significa apenas as vezes que 

“contactou com Deus”, mas quer afirmar 
o ter tido uma experiência profunda. 
Assim se espera que cada um de nós 
desenvolva uma vivência de relação 
pessoal com Deus, concretamente na 
sagrada Eucaristia, trazendo tudo o 
que somos à oração e fazendo desta 
o momento extraordinário de vida em 
missão.

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: oremos ao 
Senhor, que nos deu a força do Espírito 
para fazermos morrer as obras da carne, 
e, em nome de toda a humanidade, 
invoquemo-l’O, dizendo
R. Ouvi, Senhor, a nossa oração. 

1. Pelo Papa Francisco, pastor dado 
por Deus à sua Igreja, pelos bispos, 
presbíteros e diáconos a ele unidos na 
caridade e por cada uma das dioceses 
onde trabalham, oremos. 

2. Pelos cientistas e homens cultos que 
não crêem em Deus, por aqueles que 
O procuram, mas não O encontram, e 
pelos pequeninos, a quem Jesus revela o 
Pai, oremos. 

3. Pelos que andam cansados 
e oprimidos, pelos que vivem 
dominados pelo medo e pelos que se 
deixam conduzir pelo Espírito, oremos. 

4. Pelos que exultam de alegria no 
Senhor, pelos que oferecem a Cristo a 
própria vida e pelos que lutam contra o 
mal que os rodeia, oremos. 

5. Pelos que se alimentam do pão que 
vem do Céu, pelos que bendizem o 
Senhor dia após dia e pelos defuntos 
que O amaram e serviram, oremos. 

Senhor, que na palavra proclamada 
neste dia nos revelais a mansidão do 
vosso Filho, o Salvador que veio ao 
nosso encontro, ensinai-nos a louvar 
o vosso nome e a exaltar-Vos como 
nosso Deus e nosso Rei. Por Cristo, 
Senhor nosso.
R. Ámen. 

Sugestão de cânticos
— Entrada: Senhor, em Vosso templo recordamos  
– M. Carvalho
— Apresentação dos dons: Senhor, nós Vos oferecemos 
– B. Salgado  
— Comunhão: Vinde a Mim todos vós – F. Silva
— Final: Exulta de alegria no Senhor – M. Carneiro

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprios do XIV 
Domingo do Tempo Comum (Missal Romano, 
408)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/D 
com prefácio próprio (Missal Romano, 1175-1179)

Viver na esperança
Ao longo desta semana, tenhamos a coragem 
de estar atentos às dificuldades sociais, que este 
contexto de pandemia fez crescer no prédio, rua 
ou bairro.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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A obra de referência do Beato Antoine 
Chevrier, fundador da Associação dos 
Padres do Prado.
Esta obra é a base para a formação 
dos padres diocesanos e fundamental 
para conhecer o padre francês que foi 
beatificado por João Paulo II.
Além da Associação dos Padres do 
Prado, o padre francês Antoine Chevrier 
fundou também as Irmãs do Prado, os 
Irmãos do Prado e o Instituto Feminino 
Secular do Prado.

O verdadeiro 
discípulo 

Antoine Chevrier

18€

Acção Católica Rural promove oração online 
"O Caminho do Coração"

S. Bento organiza "Segunda Romaria" do ano

A Acção Católica Rural (ACR) pro-
move, nos dia 27 deste mês, às 
21h30, uma oração online com o 
tema O Caminho do Coração. A 
oração vai ser transmitida através 
da página da organização na rede 
social Facebook.
Para a instituição, os desafios ac-
tuais são realidades “do nosso 
tempo” que precisam “de ser en-
frentados pela oração e pela acção, 
e que chamam a dar as vidas como 
discípulos e apóstolos, ao estilo de 
Jesus”.
Percorrendo este caminho do co-
ração, a ACR compreende “que a 
família, o trabalho, a diversão, os 
amigos, os estudos, a natureza, a 
arte e a ciência” podem ser reali-
dades “onde se encontra o Se-
nhor”, acrescenta.

No dia 11 de Julho, a Irmanda-
de de S. Bento da Porta Aber-
ta realiza a "Segunda Romaria" 
do ano em honra a S. Bento, "por 
razões de segurança sanitária 
para bem de todos os devotos e 
peregrinos".
O Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, preside à eucaristia sole-
nizada pelo Coro de S. Bento da 
Porta Aberta às 11h00.
Neste dia, a Basílica e o andor 
de S. Bento, que estará presen-
te na Cripta durante a eucaristia, 
serão ornamentados de forma 
festiva.

Compre online em 
www.livrariadm.pt


