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Assunto - Atividade
Ordenações na Sé Catedral.
Encontro dos Cursilhistas: Eucaristia às 12h seguido de convívio em
S.M.Feira ( Passionistas).
Reunião Geral da Confraria: 21,30h .
Reunião dos Párocos com o Bispo, em Esmoriz.
Reunião da Direcção do Lar S. Miguel.
Visita do Pároco aos Lares.
Início do cursilho de Senhoras: 258.º
Festa litúrgica de S. Bento, Padroeiro da Europa,
Adoração (Mens. de Fátima): 18,30h.
Encontro Remate do Renovamento Carismático da Diocese do Porto
em La Salette: 12,30h.
Festa de Nossa Senhora do Carmo na Capela de Cidacos: 12h

Acampamentos juvenis – Que tradição esta dos nossos
acampamentos de jovens!. Começamos em 1979. Já lá vão
trinta e nove anos! Como é possível perseverar numa iniciativa
durante tanto tempo?!. Os jovens são os responsáveis,
juntamente com os catequistas que tomam o projecto a sério,
aceitam-no e motivam-nos no seio da comunidade.
Estamos convencidos que um dos fortes motivos para o rendimento das acções do
esquema do acampamento está na oração da comunidade. Acreditamos na força da
oração.
Os acampamentos deste ano estão à porta: o 1.º tem inicio a 22 de Julho, terminando
com o 2.º a 4 de Agosto. Rezemos ao Senhor por estes jovens.
Encontro da Pastoral Social: De 4 a 6 de Setembro próximo decorrerá no Steyler
Fátima Hotel o XXXII Encontro da Pastoral Social subordinado ao tema: “A PARÓQUIA
AINDA É UM LUGAR DE PROXIMIDADE?”. Espera-se poder contar com a tua
participação! As inscrições devem ser submetidas no formulário electrónico, o pagamento
efectuado por transferência bancária para o NIB indicado e o respectivo comprovativo de
transferência enviado para o e-mail deste Secretariado Nacional.
Programa e informações www.ecclesia.pt/snpsocial e www.facebook.com/snpsocial e
cartaz afixado.
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E quando falta a fé? – Vem a resposta…
O caminho da fé é exigente. Por isso encontramos caminhos vazios. É
necessário estimular a fé para perseverar no caminho do cristão. Jesus andou no
meio das multidões. E quantas vezes sentiu à sua volta o vazio da procura... Mas
marchava em frente a ajudar a abrir os olhos dos seus ouvintes. Perguntas,
respostas, diálogo… O caminho da fé!... Nunca se pode desanimar. Há sempre à
frente um caminho a percorrer.

•

•

•

•

O profeta Ezequiel encontra-se à frente de
discípulos de cabeça dura. O Senhor estimula-o a
não desanimar (1.ª Leit.).
No meio das tentações o profeta procura no
Senhor a força para resistir, nunca desanimar (2.ª
Leit.).
Jesus fazia milagres na sua terra natal. Ainda
assim, diante das dúvidas, Jesus convidava os
ouvintes a estimular a fé (Evang.º).
Vale a pena por os olhos no Senhor (Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Ide ao encontro do Senhor com cânticos de alegria.
Comunhão: Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor: se alguém ouvir a minha voz e
me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele.
Final: Louvado seja o meu Senhor, louvado seja. (bis)

FÉRIAS: - Fujo ou corro atrás do tempo? - Será que não aprendemos nada com o
tempo? Nem sequer temos tempo para ter tempo. Ter tempo para escutar, ter tempo para
pensar, ter tempo para ler, ter tempo para descansar, precisa-se! O ócio não é para os
ociosos, o “ócio” é o espaço-tempo para fazer aquilo que vale a pena fazer e é gratuito.
O ócio não é estar sem fazer nada, mas sim estar contemplativo com o tempo. E esse
tempo livre é uma coisa que não deveria ficar para as sobras ou para os intervalos, mas
deveria ser o Alfa e o Ómega da existência de cada um.
Descansar não deveria ser uma opção vital? Não nos esqueçamos do que S. Marcos nos
diz em 2:27 2 “O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa
do sábado”.
Em tempo de férias, afastemos o stress que vem da palavra distress que significa
angústia, aperto e perigo. A pessoa descansa quando se sente amada, descansa quando
está convencida que tem qualquer coisa a fazer, de pessoal, neste mundo. São estas as
férias que nos descansam. Férias felizes: 1. Sentir-se amado, 2. Encontrar o sentido da
vida, 3. Descobrir o nosso lugar no mundo.
Jesus ensinou-nos que para ganhar é preciso perder. É preciso dizer muitos nãos; e só
assim haverá equilíbrio, ou seja: nos tornarmos capazes de dizer verdadeiros Sims. O
Sim ao que vale realmente a pena! E o tempo também se tornou para nós uma espécie
de indigestão, ou “nunca mais passa” ou “ não há tempo” para tanta coisa. Importa ter
noção que a noção de tempo está ligada ao valor das coisas. Qualquer pessoa precisa de
ter espaço para si, para ser ela própria, se quiser dar alguma coisa ao outro. Andamos
todos cheios de medo de nos encontrarmos connosco. Férias. Lugares de encontro
pessoal, connosco próprios, com os outros, com os valores, com a natureza, com Deus.
Férias, no latim, significa “dia de festa”. Estamos preparados para esse(s) dia(s) de festa?
O tempo que vivemos é um dom. O nosso tempo/templo é o aqui e agora. É aqui que
somos chamados a ser felizes. Boas Férias.
Diácono Djalma Moscoso Marques
Peregrinação de Idosos: - Nos dias 19 e 20 de Junho, os nossos irmãos mensageiros
mais jovens, foram fazer a sua peregrinação a Fátima, eram 51, o mais idoso com 93
primaveras, o mais jovem com 68, a maioria está na casa dos 70 e 80. Programa: Dia 19
de Manhã: Acolhimento na Casa de Nossa Senhora das Dores, seguido de Almoço.
Tarde: 14:30h Filme; seguido de reflexão; 16:45h Sacramento de Reconciliação e
Eucaristia; 21:30h Rosário e Procissão das Velas. Dia 20: Oração da Manhã, 8:30h
Pequeno Almoço; 09:30h Visita à Basílica do Rosário, Túmulo dos Videntes; 12h Rosário
na Capelinha e Eucaristia. Almoço e despedida sob o olhar de Nossa Senhora, num
convívio alegre e saudável com pessoas que compreendem e estimam, ajudadas pela
alocução do Sr. Padre Manuel Antunes, também ele com noventa e uma primaveras.
Fátima é luz que nos faz viver o amor pela humanidade, pelos pecadores, pelo mundo,
pelo Papa, pela igreja. Rematamos a nossa peregrinação passando pelas Irmãs de
Shoenstatt no final do dia e aí rezamos o Terço do Santo Rosário, meditando sobre AVÉ
MARIA e uma consagração a Nossa Senhora. Pelos Irmãos menos jovens. Olinda Bodas

LEITURA I
Ez 2, 2-5
Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então Alguém que
me dizia: «Filho do homem, Eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que
se revoltou contra Mim. Eles e seus pais ofenderam-Me até ao dia de hoje. É a
esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio, para lhes dizeres:
'Eis o que diz o Senhor'. Podem escutar-te ou não - porque são uma casa de
rebeldes -, mas saberão que há um profeta no meio deles».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL 122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd)

Refrão: Os nossos olhos estão postos no Senhor,
até que Se compadeça de nós.
LEITURA II
2 Cor 12, 7-10
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado
um espinho na carne, - um anjo de Satanás que me esbofeteia - para que não me
orgulhe. Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas Ele disseme: «Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu
poder». Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que
habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas,
nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo,
porque, quando sou fraco, então é que sou forte.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Mc 6, 1-6

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra e os discípulos acompanharam-n'O.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes
estavam admirados e diziam: «De onde Lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta
que Lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é Ele o
carpinteiro, Filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não
estão as suas irmãs aqui entre nós?» E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus
disse-lhes: «Um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em
sua casa». E não podia ali fazer qualquer milagre; apenas curou alguns doentes,
impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente. E
percorria as aldeias dos arredores, ensinando.
Palavra da salvação.

