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ANO A
DOMINGO 

DÉCIMO TERCEIRO

2Reis 4, 8-11.14-16a
Salmo 88

Romanos 6, 3-4.8-11
Mateus 10, 37-42

PERGUNTA 
DA SEMANA

És capaz de ver 
em cada pessoa 
o rosto de Jesus 

Cristo?

Ao terminar o discurso da missão, 
lança sentenças exigentes: «Quem 
ama o pai ou a mãe /o filho ou a filha 
/mais do que a Mim, não é digno 
de Mim». A amizade orienta-se pelo 
critério do perder para ganhar: «Quem 
perder a sua vida por minha causa, há 
de encontrá-la». Ele é o modelo: deu a 
vida, por amor, para a nossa salvação. 
À sua imagem, posso estar presente 
na vida dos outros como «um santo 
homem de Deus». Em linguagem 
batismal, é mergulhar com Jesus 
Cristo na morte e emergir com ele 
para uma vida nova: «Se morremos 
com Cristo, acreditamos que também 
com Ele viveremos». Quem reconhece 
essa força da amizade divina sente-se 
agradecido: «Cantarei eternamente 
as misericórdias do Senhor». E deseja 
ser seu amigo.

Jesus Cristo apresenta-nos alguns 
tópicos para avaliar a nossa fé, a 
nossa amizade com ele: amá-lo mais 
do que tudo e todos; tomar a cruz 
para o seguir; praticar o acolhimento. 
A hospitalidade é marca indelével da 
identidade do crente. «O ‘ato gratuito’ 
é um gesto que nos salva. Sabemos 
isso tão bem na vivência da amizade! 
O gratuito subtrai-nos à ditadura 
das finalidades que acabam por 
desviar-nos de um viver autêntico. A 
gratuidade é um viver mergulhado no 
ser. [...] Jesus é o Mestre do gratuito!» 
(José Tolentino Mendonça). Acolher os 
outros e cuidar deles é prova visível 
da nossa amizade com Deus, que não 
ficará sem recompensa. O cuidado 
para com os mais ‘pequeninos’ há de 
ser o critério decisivo na prova final!

“Perder 
a sua vida”

‘Recomeçar’
em laboratoriodafe.pt

Acolhimento
O evangelho também nos dá uma 
outra chave para a reflexão sobre a 
amizade. Naquele tempo, um enviado 
deveria ser tratado como se fosse a 
própria pessoa que o envia: «Quem 
vos recebe, a mim recebe». Quem 
acolhe os discípulos acolhe o próprio 
Jesus Cristo que, ao mesmo tempo, é 
o enviado do Pai. Somos capazes de 
ver em cada cristão (cada pessoa) 
o rosto de Jesus Cristo? Estamos a 
acolher os outros como se fosse o 
próprio Deus a surgir no caminho 
da nossa vida?
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TOME NOTA  

29 de junho a 5 de julho
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

05 | DOMINGO – XIV DO TEMPO COMUM 
08H30 – Eucaristia, Matriz Nova 
11H15 e 21h00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 
 

ORDENAÇÕES DIACONAIS: este 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.  
 

RESPONSÁVEIS DAS EQUIPAS DE ACOLHIMENTO: este terça-
feira, dia 30, às 21h30, no Centro Pastoral, haverá encontro 
para os responsáveis das equipas de acolhimento. 
 

CONSELHO ECONÓMICO: dia 8 de julho, às 21h30 na 
residência paroquial. 
 

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. 
Agradecemos a generosidade de tantos custo do 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 - VERÃO SABADO: às 18h (Matriz Nova). 
EUCARISTIA DOMINCAL: durante os meses de julho, agosto e setembro, há Missa às 8h30, às 11h15 e às 21h (Matriz Nova).  
EUCARISTIA SEMANAL: nestas circunstâncias da pandemia, mantêm-se os horários atuais: terça-feira, às 19h15; quarta-feira às 09h; quinta-feira às 19h15 e sexta-feira às 09h. 

ATENDIMENTO DE SECRETARIA: de terça a sexta, das 10h às 12h e das 16h às 19h. Em Agosto está encerrado para férias. Quem necessitar de documentos ou de algum assunto deve fazê-lo fora desse período. ATENDIMENTO DO PÁROCO: terças, das 17h30 às 19h e sextas, das 10h30 às 12h30. Em Agosto, será por marcação. 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. Em Agosto não haverá confissões. 
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  
 


