
JULHO     2022

03 de JULHO de 2022 Nº 1787Dia 03 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 66, 10-14c; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20  ou  Lc 10, 1-9

«A vossa paz repousará sobre eles»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - S. Isabel de Portugal
Os 2, 16. 17b-18. 21-22; Sal 144; Mt 9, 18-26

«A minha filha acaba de morrer.
Mas vem impor-lhe a mão e ela viverá»

Dia 05 TERÇA-FEIRA - S. António Maria Zacarias, presbítero
Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113 B; Mt 9, 32-38

«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

Dia 06 QUARTA-FEIRA - S. Maria Goretti, virgem e mártir
Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104; Mt 10, 1-7

«Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel»
21h00 Reunião do Conselho Económico, no centro paroquial.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - Os 11, 1-4. 8c-9; Sal 79; Mt 10, 7-15
«Recebestes de graça; dai de graça»

17h30 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo Sacramento, com
Vésperas antes da missa das 19h, na Sé.

21h30 Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral, no salão Nossa Senhora da
Glória, no centro paroquial.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 50; Mt 10, 16-23
«Não sereis vós a falar, mas o Espírito de vosso Pai»

Dia 09 SÁBADO - SS. Agostinho Zao Rong, presbítero, e Companheiros, mártires
Is 6, 1-8; Sal 92; Mt 10, 24-33

«Não temais os que matam o corpo»
17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa Vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 10 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano C
Deut 30, 10-14; Sal 68; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37

«Quem é o meu próximo?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
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Experiência radical !

No domingo passado, Jesus toma a decisão de se dirigir
para Jerusalém e o seu discurso, sem endurecer, torna-
se mais exigente. É assim que hoje convida 72 dos
discípulos para uma experiência radical, quase de
sobrevivência, "sem bolsa nem alforge nem sandálias".
Sem coisas, mesmo as mais úteis.

E, de passo apressado, lá se foram os 72, levando apenas
como bagagem a paz e a alegria, para cumprirem a
missão, segundo as instruções de Jesus.

No fim, cansados, "os setenta e dois discípulos voltaram
cheios de alegria". A missão fora um êxito e encheu a
todos as medidas..., até os demónios obedeciam.

Jesus, porém, para evitar euforias fugazes e combater
tentações de poder e de vaidade, sempre inconvenientes,
remata: "não vos alegreis porque os espíritos vos
obedecem; alegrai-vos antes porque os vossos nomes
estão escritos nos Céus". Como que a dizer aos discípulos,
e a nós também, que a razão da alegria não deve
assentar no êxito, mas no  cumprimento da vontade de
Deus. Só quando queremos e fazemos o que Deus quer,
somos felizes e nos sentimos realizados.

P. Fausto



O Vaticano publicou novas orientações
desde a juventude aos primeiros anos
de casamento.

O documento, da responsabilidade do
Dicastério para os Leigos, a Família e a
Vida, surgiu uma semana antes do início
do 10.º Encontro Mundial das Famílias
(22-26 de junho).

A mudança proposta no novo
documento é estruturada em três
etapas: a preparação para o
Matrimónio (remota, próxima e
imediata); a celebração do casamento;
o acompanhamento dos primeiros anos
de vida conjugal.

Francisco pede que este seja o início
de uma “renovação pastoral”, neste
campo, apontando à publicação,
“quanto antes”, de outro documento,
sobre “possíveis itinerários de

O Retiro Diocesano de Doentes este
ano realiza-se nos próximos dias 8 a
11 do mês de setembro de 2022. Os
doentes interessados deverão
contactar os responsáveis diocesanos
através dos seguintes números de
telemóveis: 962 773 600 ou 965 416 764.

As inscrições poderão ser feitas até
31 de julho. O valor da inscrição é de
30 euros (inclui: transporte em
autocarro, alimentação [lanche e
jantar do dia 8, pensão completa nos
dias 9 e 10, pequeno-almoço e almoço
no dia 11]).

Retiro Diocesano
de Doentes, em Fátima

Carta apostólica
sobre a liturgia

46º Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

Decorrerá de 25 a 28 e Julho de 2022,
no Santuário de Fátima o Encontro
Nacional de Pastoral Litúrgica.

Este ano o tema é dedicado aos Jovens:
“Celebrar com os Jovens - rumo à JMJ
Lisboa 2023”.

Mais informações e inscrição no site
do secretariado nacional: https://
www.liturgia.pt/enpl/index.php

Novas orientações
para o Matrimónio

Foi divulgada esta semana a aplicação
da Liturgia das horas, pelo
Secretariado Nacional de Liturgia. Esta
aplicação pode ser adquirida num
dispositivo móvel, na App Store ou na
Google play.

APP Liturgia

Foi publicada esta semana a carta
apostólica ‘Desiderio desideravi’, em
que o Papa Francisco se dirige a toda
a Igreja para pedir o fim das
“polémicas” sobre a Liturgia, criti-
cando tanto o desleixo com o excesso
de formalismo nas celebrações. A carta
sublinha que “uma celebração que não
evangeliza não é autêntica”, pedindo
que se recupere o significado pro-
fundo da celebração da Eucaristia.

O Papa aprofunda ainda a mensagem
que tinha enviado aos bispos de todo
o mundo, na carta ‘Traditionis
Custodes’, a respeito do uso da Liturgia
Romana anterior à reforma de 1970 e
destaca a necessidade de promover a
participação de toda a assembleia,
recuperando o “sentido do mistério”,
perante o individualismo, o subjec-
tivismo e o “espiritualismo abstrato”
do mundo pós-moderno

Rezemos pelos idosos, que
representam as raízes e a
memória de um povo, para que
a sua experiência e a sua
sabedoria ajudem os mais jovens
a olhar o futuro com esperança
e responsabilidade.

Intenção do Papa para
o mês de Julho

Trago a cada dia no
coração a querida e

martirizada Ucrânia, que
continua a ser flagelada
por ataques bárbaros.
Rezemos Juntos para

que o Senhor abra
aqueles caminhos de

diálogo que os homens
não querem ou não

conseguem encontrar!

acompanhamento” para casais em nova
união.

O documento quer “transmitir aos
bispos, agentes da pastoral familiar e
formadores o convite do Santo Padre
a repensar seriamente a preparação
para o Matrimónio como um contínuo
acompanhamento, antes e depois do
rito sacramental”, indica o prefeito do
Dicastério para os Leigos, a Família e a
Vida.


