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1Reis 19, 16b.19-21
Salmo 15 (16)

Gálatas 5, 1.13-18
Lucas 9, 51-62

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como e quando 
é que foi a última 

vez que fiz um 
retiro?

Jesus Cristo, na versão do evangelho 
segundo Lucas, a partir de agora, 
inicia o caminho em direção a 
Jerusalém. Somos exortados a seguir 
esse mesmo itinerário que conduz à 
morte e ressurreição. Sem hesitações! 
Em resposta a Elias, que o consagrou, 
Eliseu «levantou-se e seguiu Elias». 
Jesus Cristo espera de nós a mesma 
radicalidade, mas imediata: «Quem 
tiver lançado as mãos ao arado e 
olhar para trás não serve para o reino 
de Deus». Não é para nos lançar no 
desconhecido ou para andar à deriva. 
O objetivo é aprendermos a acolher 
o Espírito Santo, de modo a viver com 
liberdade e confiança: «Deixai-vos 
conduzir pelo Espírito». Ele mostra-nos 
«os caminhos da vida», pelos quais 
somos convidados a seguir, na 
alegria da presença de Deus.

Os exercícios espirituais, dias de 
silêncio e de retiro, e a companhia 
de uma pessoa experiente são 
dois meios salutares para alcançar 
a vontade divina. O caminho do 
discernimento precisa de ser feito 
com disponibilidade interior e na 
companhia de alguém que, com 
maturidade e sabedoria, nos alerta 
para os perigos, bem como para 
as hesitações, quando é hora de 
seguir em frente. «Quando aqueles 
que discernem se sentem inseguros 
ou bloqueados e não sabem como 
devem proceder, aquilo de que 
precisam, muitas vezes, é de um 
acompanhamento sensato». Com 
a ajuda destes meios abrem-se 
novas perspetivas, a fim de sermos 
conduzidos pelo Espírito Santo.

“Deixai-vos conduzir “Deixai-vos conduzir 
pelo Espírito”pelo Espírito”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

A felicidade cristã pode ser definida 
como a capacidade de se deixar 
conduzir pelo Espírito Santo, ou 
seja, viver o presente, com amor e 
liberdade, tendo sido capaz de sarar 
as feridas do passado, e motivado 
a olhar o futuro, com confiança e 
esperança. Ecoe no coração esta 
bela oração de Santo Inácio de Loiola: 
«Tomai, Senhor, e recebei toda a 
minha liberdade, a minha memória, 
o meu entendimento e toda a minha 
vontade, todo o meu ter o meu 
possuir; Vós mo destes, a Vós, Senhor, 
o restituo; tudo é vosso, disponde a 
toda a vossa vontade; dai-me o vosso 
amor e graça que esta me basta».
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Seg. 27 07h30 António Fernandes, esposa (Aniv.), m.c. Laurinda 

Ter. 28 19h30 José Vieira Fernandes, m.c. família; Manuel Rodrigues e Esposa, 

m.c. filhos; Maria da Conceição Gomes (Aniv.), m.c. família; Maria 

Helena Alves da Silva (Aniv.), m.c. marido; Vasco Rodrigues da 

Rocha, m.c. esposa 

Qua. 29 19h30 Servo de Deus Pe. Abílio Gomes Correia, m.c. José da Rocha Pereira 

Qui.  30 19h30 Servo de Deus Pe. Abílio Gomes Correia 

Sex.  01 19h30 Joaquim da Silva Pereira, m.c. Maria de Lurdes de Barros Ferreira 

Sáb.   02 19h30 Padre Abílio Gomes Correia, Rosa Fernandes e família, m.c. José 

Antunes; António Marques Ribeiro, m.c. família; Florinda Lopes, 

m.c. Teresa Lopes de Sousa; Manuel da Rocha e esposa, m.c. Adriano 

Antunes da Rocha; Maria da Glória Branco Fernandes e Pais, m.c. 

netas; Maria de Lurdes Rodrigues da Rocha, m.c. Maria Olívia da 

Rocha Fernandes; Maria Madalena Vieira Marido e filho, m.c. 

Conceição Antunes; Maria Manuela Vieira Pereira, Maria Aurora 

Vieira e José Pereira, m.c. família; Maria Pereira Marques, m.c. 

Laurentino Pereira Marques 

Dom. 03 09h00 Irmãos da Confraria Senhora do Rosário, m.c. Confraria 

 

 

55º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO PADRE ABÍLIO. No dia 29 de Junho ocorre o 55º 
aniversário do falecimento do Servo de Deus, Padre Abílio Gomes Correia. No final da 
eucaristia será feita a Exposição do Santíssimo, decorrendo um tempo de oração 
pessoal até às 21 horas. Às 21 horas faremos um momento de oração comunitária, até 
às 22 horas, que será o Encontro com Deus, momento interparoquial de oração, deste 
mês de Junho. 
 
RESTAUROS. Até ao momento foram oferecidos 7.330,00€. Como conseguimos 
negociar o custo do sanefão, e como nos serão oferecidos por dois paroquianos o ouro 
e a madeira necessários ao seu restauro, temos um saldo positivo de 150,00 €. Pelo 
que avançamos com o restauro de uma das sanefas. Ao todo, são 11 as sanefas da 
Igreja. Conforme conseguirmos donativos, faremos o restauro das restantes. 
 
FESTA DE SÃO MAMEDE. Neste sábado, a Comissão de Festas de São Mamede tem 
serviço de jantar, no local – antiga fábrica dos blocos - ou em takeaway. No dia 16 de 
julho a mesma Comissão organizará o Festival da Francesinha. 
Preparando atempadamente a procissão, as pessoas que queiram assumir a 
responsabilidade de algum andor, devem quanto antes manifestar essa intenção junto 
do pároco. 
 
OFERTÓRIO SANTA SÉ. No próximo fim de semana o ofertório das eucaristias está 
consignado às obras apostólicas e caritativas da Santa Sé. 
 
CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL. O Conselho Pastoral Paroquial reunirá no próximo 
dia 07 de julho às 20h00. É importante que os representantes de todos os movimentos 
paroquiais estejam presentes, para avaliação do presente ano pastoral, e programação 
do próximo. 

Agenda Paroquial 
 

29.06 

. 55º Aniv. Falecimento 

do Servo de Deus Pe. 

Abílio 

. Encontro com Deus 

(Oração) 
01.07 

. Reunião de Piedade 

CNE 
02.07 

. Encontro 
Arquidiocesano de 

Acólitos 

07.07 
. Conselho Pastoral 

09.07 
. Festival de Verão CGJ 

10.07 
. Adoração ao 

Santíssimo 

16.07 
. Preparação Baptismos 

15H 
. Com. Festas São 

Mamede: Festival da 

Francesinha 
17.07 

. Ordenação de 
Diáconos 

24.07 
. II Dia Mundial dos 

Avós e Idosos 


