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DÉCIMO SEGUNDO

Jeremias 20, 10-13
Salmo 68 (69)

Romanos 5, 12-15
Mateus 10, 26-33

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como imaginas 
uma relação de 

amizade com 
Jesus Cristo?

A missão confiada aos discípulos 
não está isenta de riscos e perigos. 
Quem testemunha a palavra divina, 
nem sempre é bem acolhido. É o 
caso de Jeremias, que descobre a 
hostilidade dos amigos: «Talvez ele se 
deixe enganar e assim o poderemos 
dominar e nos vingaremos dele». 
Há momentos em que só podemos 
contar com Deus: «A Vós, Senhor, 
elevo a minha súplica, no momento 
propício, meu Deus». Perante as 
adversidades, o Mestre insiste na 
confiança: «Não tenhais medo... Não 
temais: valeis muito mais». O mal, 
o ódio, o pecado, a morte, não têm 
a última palavra. A vitória final será 
sempre do amor. Ainda que o tempo 
possa parecer envolvido em trevas, «o 
dom gratuito» e «a graça de Deus» são 
concedidos a todos com abundância.

Há uma forma de sofrimento que só 
nos pode ser causada por quem está 
perto de nós, pelos amigos. É verdade 
que são os amigos que nos conhecem 
melhor, sabem como somos 
realmente. E é por isso mesmo que 
só os amigos nos podem atraiçoar. 
«O sentimento de ser traído não é só 
uma ferida, é uma cratera, um rasgão 
que, de alto a baixo, nos descose. 
[...] Tudo se desorienta. A traição 
estilhaça o nosso quadro interno, 
precipita-nos na deceção, amarra-
nos a um extensa e desconhecida 
dor» (José Tolentino Mendonça). É 
nesses momentos que precisamos de 
perceber que a amizade vale muito 
mais do que qualquer traição. Custa-
nos dar mais valor ao tão grande bem 
que nos trazem os amigos!

“Valeis “Valeis 
muito mais”muito mais”

‘Recomeçar’
em laboratoriodafe.pt

O medo 
da traição
Valerio Albisetti, num ensaio sobre 
vencer o medo, escreve: «A partir do 
momento em que acreditamos que 
os outros nos podem ferir, teremos 
medo de ser feridos […]. O amor que 
Deus tem por mim tira-me o medo 
e deixo de ter motivos para me ferir, 
para me sentir não amado, para me 
sentir indigno. O problema da nossa 
infelicidade, do nosso medo e do 
nosso sofrimento está todo aqui: em 
não conseguirmos confiar em Deus».
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NASCIMENTO DE SÃO JOÃO BAPTISTA
Quarta, 24 / Junho > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco

Quinta, 25 / Junho >  19h / Cap.Sra do Ó 
(no interior da igreja, limitado a cerca de 60 pessoas)

DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 
doMInGo, 28 / Junho > 9h30 / P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Intenção: Missa Exequial por Maria 

Amélia Fernandes (faleceu no dia 
16/04/2020,  em tempo de pandemia)

doMinGo, 28 / Junho > 19h / MoSteiro
(no claustro do cemitério ou do refeitório)

CaLEndÁrIo LItÚrGICo
22 - S. Paulino de Nola, bispo; S. João 

Fisher, bispo e S. Tomás More, 
mártires

24 - Nascimento de S. João Baptista
26 - São Josemaria Escrivá, presbítero
27 - S. Cirilo de Alexandria, bispo e 

doutor da Igreja
28 - XIII Domingo do Tempo Comum

5. Distribuição do Boletim Paroquial. Será 
feita pela Equipa de Acolhimento e en-
tregue a quem quiser levar. Recomenda-
mos a utilização das redes sociais para a di-
vulgação. Quem puder e desejar, envie um 
email para o email da paróquia, e poderá 
receber o boletim todas as semanas. Es-
tamos a trabalhar numa possível newslet-
ters e em reformular o site com app. Deste 
modo, contribuiremos para a economia 
paroquial e a sustentabilidade ambiental. 

RECOMENDAÇÕES HIGIÉNICAS [GeraiS]
1. É obrigatório o uso de máscara (que deve 

ser colocada antes de entrar na Igreja), a 
qual só deverá ser retirada no momento da 
recepção da Comunhão Eucarística.

2. Os fiéis devem higienizar as mãos à 
entrada da igreja, com um produto de-
sinfetante, e, se possível, cada um deve-se 
fazer acompanhar do seu.

3. O acesso dos fiéis às Eucaristias e a outros 
atos de culto, dentro de espaços fechados, 
será limitado no número de participantes, 
de acordo com a dimensão da igreja/cape-
la e as regras aplicáveis pelas autoridades 
competentes. Apenas se poderão sentar 
nos lugares permitidos e devidamente si-
nalizados. A fita vermelha/branca (onde 
existir) identifica o espaço destinado à 
distância de segurança (onde não se pode 
sentar, excepto se forem pessoas que vi-
vem na mesma casa). Há lugares defini-
dos para 1 pessoa e para 2-3 pessoas (têm 
de ser do mesmo agregado familiar). Os 
bancos mais pequenos (sem qualquer fita 
vermelha/branca), destinam-se primeira-
mente a agregados familiares (pessoas que 
coabitam). Por favor, por sua segurança e 
dos outros, respeitem as indicações. Já sa-
bemos que a capacidade de lotação dimi-
nuiu substancialmente e poderá não ha-
ver lugar para todos. Por isso, a prudência 
e a caridade cristãs, a par da máscara de 
protecção, são de uso obrigatório.

4. Ao entrar no espaço da celebração, os fiéis 
devem: evitar tocar com as mãos nas portas 
e outros objetos; ocupar apenas o seu lugar 
previsto/indicado; manter as distâncias es-
tabelecidas (distância mínima de segurança 
de 2m entre cada pessoa, exceto se vivem 
na mesma casa); respeitar as orientações da 
Equipa de Acolhimento, seguindo as indi-
cações dessas pessoas a quem a comunida-
de cristã confiará esta tarefa. 

5. Os fiéis pertencentes a grupos de risco  
vitem frequentar a Eucaristia dominical, 
bem como apela-se aos fiéis que estão ou 
se sentem doentes a não vir à Eucaristia.

6. As regras relativas à higiene e ao distan-
ciamento entre participantes aplicam-se, 
de igual modo, às demais ações litúrgicas 
e aos outros atos de piedade.

- à Semana -
As celebrações irão acontecer, de forma 

gradual (até chegarmos ao ritmo habi-
tual), no interior da Igreja ou Capela, 
conforme as circunstâncias. 

Como se tem dito, em espaços fechados 
haverá lugares limitados, devido às di-
mensões que possuem estes espaços. 
Por essa razão, começaremos a celebrar 
aí durante a semana, pois há menor 
frequência de fiéis e, assim, vamo-nos 
adaptando aos poucos e poucos a esta 
nova realidade, que nos condiciona.

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS [Graça e tibãeS]
1. Intenções de Missa. Para já apenas 

serão marcadas para as Eucaristias da 
semana. Poderão fazê-lo, ligando unica-
mente para o Pároco, através do número 
(964434453), dando o nome da intenção 
desejada e o número previsível de partici-
pantes. Deste modo, limita-se o número 
de intenções pela referência ao número 
de pessoas que vão participar. Contudo, 
não será uma celebração privada para 
determinada família. Tentaremos deixar 
espaço para quem livremente também 
queira participar nessa Eucaristia. Para 
já as intenções não são marcadas no 
boletim, para não haver um imprevisí-
vel ajuntamento de pessoas. Haverá um 
recipiente próprio para colocar a oferta 
da intenção (10€) e agradecemos que tra-
gam o valor certo para evitarmos trocas 
de dinheiro. As intenções pedidas no iní-
cio do ano, para já continuam suspensas. 

2. Peditório na Eucaristia. Não se fará como 
habitualmente. Haverá uma cesta às portas 
das Igrejas ou nos pontos de saída para li-
vremente deixar a sua oferta. Pedimos que 
tragam o valor certo, por forma a que não 
haja o destrocar de dinheiro. 

3. Saudação da Paz. Continua suspensa.
4. Distribuição da Sagrada Comunhão. De-

verá ser recebida nas próprias mãos. Come-
çaremos a realizá-la da seguinte forma: 

- em espaços ao ar livre, as pessoas dirigem-se 
ao lugar da distribuição, guardando a dis-
tância de segurança entre os comungantes;  

- em espaços interiores, o celebrante vai pas-
sar pelos bancos. Quem desejar comungar 
fica de pé, quem não vai comungar senta-se.

- é obrigatório higienizar as mãos antes e de-
pois de comungar, e se possível com o pró-
prio gel que cada pessoa/família trás de casa.

- procedimento: retira a máscara (sugerimos 
tirar apenas de um lado e a ficar pendurada 
na outra orelha); higieniza as mãos; coloca 
as mãos uma sobre a outra (geralmente a es-
querda sobre a direita); recebe a comunhão e 
leva-a à sua boca; higieniza as mãos e coloca 
a máscara. Não se diz verbalmente o “Amen”.

CELEBRAÇÕES [Graça e tibãeS]
- aos Domingos -

09h30 – na Igreja Paroquial de Padim da 
Graça (no adro e parque de estacionamento). 
Será ao ar livre, se o tempo assim permitir, 
e não terá restrição do número de pessoas, 
pois é possível distribuirem-se por diver-
sos espaços adjacentes. O estacionamento 
será no parque a cima do cemitério. 

19h00 – na Igreja Paroquial no Mosteiro 
de Mire de Tibães (no claustro do cemité-
rio ou no claustro do refeitório/plataforma 
junto à Hospedaria, conforme a afluência 
de pessoas). Para já definimos este horá-
rio da tarde, pois é aquele que pensamos 
ser o melhor, para proteger-nos e proteger 
os outros, dado que é um espaço turístico 
e, por isso, mais propício à propagação de 
contágio. 

Caso o tempo não permita celebrar ao ar 
livre, por chuva permanente e/ou vento 
tempestuoso, então celebrarei dentro da 
Igreja, mas condicionado ao número de 
fiéis permitido, segundo as normas. Nes-
sas situações mais excepcionais, as pessoas 
procurem informar-se melhor antes de sair 
de casa. Ou então, chegando ao espaço da 
celebração e estando, por ventura a lotação 
cheia, seja compreensivo e respeitador.


