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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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O que é necessário para ser Família de 
Acolhimento? Que cada família que 
aceita este desafio possa providenciar 
espaço para acolher, no mínimo, dois 
jovens, disponibilizando-lhes um lo-
cal onde possam dormir e fazer a sua 
higiene diária. Deve também garantir 
os pequenos-almoços e, pontualmente, 
outras refeições. Se possível e sendo 
necessário, deve também facilitar o 
transporte dos jovens peregrinos de e 
para os locais de encontro, na paróquia 
ou no arciprestado. Mesmo que não 
domine a língua dos jovens, haverá 
sempre outras formas de interação. 
Se tem interesse em fazer parte desta 
experiência irrepetível, esteja atento 
pois brevemente haverá mais infor-
mações. Pode ainda contactar o Co-
mité Organizador do seu Arciprestado 
(coabraga@arquidiocese-braga.pt) ou 
a paróquia/pároco.

PENSAMENTO DA SEMANA
Cristo não tinha problemas em apro-

ximar-se dos pecadores, dos colabo-
radores com o Império Romano, dos 
corruptos... Até chamou alguns deles 
para serem seus discípulos. Nós pre-
cisamos de grande liberdade espiritual 
e de grande abertura. Jesus não era o 
inimigo de ninguém, e nós por vezes 
consideramos que temos inimigos. Se 
eu ouvir o discurso dentro da Igreja, 
muitos grupos de políticos são consi-
derados inimigos. Se temos os olhos 
da fé, temos que ver pessoas que foram 
criadas por Deus, que são amadas por 
Deus, que não partilham as nossas 
crenças. Mas são amadas por Deus 
na mesma. E a nossa atitude tem que 
expressar esse amor de Deus.

[Cardeal Jean-Claude Hollerich]

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA

Senhor Jesus Cristo, 
 hóspede e peregrino no meio de nós,
 entra e fica em nossa casa.
Faz, Senhor, com que nos levantemos
 sem demora e sem desculpas,
 para caminharmos juntos,
 amarmos e servirmos os outros,
 anunciando, em gestos de partilha,
 a proximidade do Teu Reino
 de justiça, de amor e de Paz.
Ámen. 

Dia 3 / Julho [MOSTEIRO]
Introdução - Sofia
1ª Leitura - Gilberto
2ª Leitura - Miranda
Or. Universal - Luciana

FESTA DO CERCO - bAZAR
Devido à situação meteorológicas do 

passado dia 18 e 19/06, a Comissão 
de festas de S. Sebastião “O Cerco” 
decidiu adiar o bazar da Boavista e 
lugares vizinhos para o fim de semana 
de 2 e 3/07. Informamos que o local de 
realização do mesmo será no cruzeiro 
junto ao Mosteiro de Tibães, conforme 
previsto inicialmente. Agradecemos 
desde já a vossa compreensão.

*************
A Comissão do Cerco informa ainda 

que irá efetuar o peditório do rol 
durante o mês de julho. O mesmo será 
efetuado durante a semana ao final do 
dia. Agradecemos desde já toda a vossa 
colaboração.

AVISO - ASSEMbLEIA DE FREguESIA
A Junta de Freguesia informa que no 

próximo dia 30 de junho, pelas 21h,  
haverá Assembleia de Freguesia, no 
salão da Junta de Freguesia.

MATRÍCULAS EM EMRC
A disciplina de Educação Moral Reli-

giosa Católica não se confunde com 
catequese. Uma complementa a outra. 
Matricular os filhos nesta discipli-
na favorece a vivência. Que os pais 
matriculem os seus filhos na aula de 
Educação Moral Religiosa Católica. 

JMJ 2023 – FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO
As Jornadas Mundiais da Juventude 

Lisboa 2023 aproximam-se a passos 
largos e a Arquidiocese de Braga, 
nomeadamente a Pastoral Juvenil, está 
a preparar o acolhimento dos jovens 
peregrinos estrangeiros. De 26 a 31 de 
Julho de 2023, milhares de jovens che-
garão a Portugal para as Pré-Jornadas 
e serem acolhidos nas várias dioceses. 
Nestes dias que antecedem a Jornada, 
os jovens chegam para fazer uma 
experiência de fé, conhecer melhor a 
região, a cultura, a Igreja local e as suas 
especificidades. Preferencialmente, 
serão acolhidos nas paróquias, em 
famílias de acolhimento. 

Terça, 28 / Junho > 19h / MosTeiro
Rosa de Jesus da Silva Gomes m.c. filho 

Luciano; José Agostinho Fernandes 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

QuARTA, 29 / JuNhO > 19h / P. DA gRAÇA

QuinTa, 30 / Junho > 19h / Cap.sra Do Ó 
Esperança Lopes m.c. Confraria de Ns 

Sra do Rosário; João Ferreira Abreu 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

SExTA, 1 / JuLhO > 19h / P. DA gRAÇA

 sÁBaDo, 2 / Julho > 19h / Cap.sra Do Ó
Maria Alzira Dias Beato (aniv.) m.c. 

filhos; Associados falecidos do Imacu-
lado Coração de Maria m.c. devotos 
do lugar da Barrosa (Rosalina Capa); 
Brás Faria de Macedo m.c. esposa e 
filhos; Teresa Aurora Coelho da Silva 
e Manuel de Sousa Oliveira m.c. filhos; 
José Gomes Soares Magalhães e família 
m.c. esposa; Miguel Coelho de Castro 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

SÁbADO, 2 / JuLhO > 20h / Ig. P. DA gRAÇA

XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 3 / JuLhO > 9h / P. DA gRAÇA

DoMinGo, 3 / Julho > 10h30 / MosTeiro
Em honra do Imaculado Coração de 

Maria m.c. devotos; José Fernandes 
(Camilo) m.c. família; Zacarias 
Barbosa m.c. filhos; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. filha Palmira; 
Manuel Gomes e sogros m.c. esposa; 
Teresa Gonçalves m.c. marido e filhos; 
Joaquim Ribeiro e esposa m.c. filha 
Glória; Maria Conceição Loureiro 
m.c. Confraria de Ns Sr do Rosário; 
Teresa Gonçalves m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó

CalenDÁrio liTÚrGiCo
27 | S. Cirilo de Alexandria, bispo e dr 

da Igreja
28 | S. Ireneu, bispo e mártir
29 | S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos [SOLEN.]
30 | Primeiros Santos Mártires da 

Igreja de Roma
3 de Julho | XIV Domingo do Tempo Comum

leiTores
Dia 2 / Julho [CAPELA]

Leitores - a designar
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