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			 O Espírito da verdade,
Ele vos guiará”

TODOS, TUDO
E SEMPRE EM MISSÃO

FAMÍLIA
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nota pastoral da conferência episcopal

1. [...] O Papa Francisco declarou o mês de
outubro de 2019 «Mês Missionário Extraordinário», tendo como objetivo despertar
para uma maior consciência da missão e
retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral. [...]
Acolhendo com alegria a proposta do Papa
Francisco [...], nós, Bispos portugueses,
propomo-nos ir mais longe e celebraremos
esse mês como etapa final de um Ano Missionário em todas as nossas Dioceses, de
outubro de 2018 a outubro de 2019.
2. Desde o início do seu pontificado, o Papa
Francisco tem convidado todo o cristão, em
qualquer lugar e situação, a renovar o seu
encontro pessoal com Jesus Cristo, a tomar
a decisão de se deixar encontrar por Ele e a
procurá-l’O dia a dia, sem cessar. Repetidas
vezes, no seguimento dos seus antecessores, tem lembrado que a ação missionária
é o «paradigma de toda a obra da Igreja».
Assim sendo, não podemos ficar tranquilos,
em espera passiva: é necessário passar de
uma pastoral de mera conservação para
uma pastoral decididamente missionária.
Com o «sonho missionário de chegar a
todos», o Santo Padre tem incentivado a
ir às periferias, a ir até junto dos pobres,
convidando os jovens a «fazer ruído», a não
«ficarem no sofá» a verem a vida a passar.
Convida a Igreja a não ficar entre si sem
correr riscos, mas ter a coragem de ser
uma Igreja viva, acolhedora, dos excluídos
e dos estrangeiros.
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Não podemos ficar tranquilos:
é necessário passar
de uma pastoral
de mera conservação
para uma pastoral
decididamente missionária.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
A solenidade da Santíssima Trindade convida-nos a refletir sobre a relação (pessoal)
que estabelecemos com Deus. Ao evocar o
Pai e o Filho e o Espírito Santo, expressamos
a nossa fé em Deus Uno e Trino, dispostos
a acolher a sua presença na nossa vida. O
cristão reconhece que o Pai é o princípio e a
plenitude de toda a Criação. Ele comunicou
a sua Palavra e fez a sua morada entre nós,
na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Para nos
acompanhar e ajudar a compreender a sua
mensagem deu-nos o seu Espírito (Santo).
Este guarda o amor de Deus Pai no coração
do crente e configura-o a Jesus Cristo, o
Verbo do Pai. Este domingo retoma a dinâmica do Tempo Comum, que nos propõe, a
partir de agora, continuar «um caminho de
Páscoa» com o tópico da oração e vida espiritual, de acordo com o programa litúrgico
e pastoral. Apoiados na oração, pretende-se «despertar para uma maior consciência da missão e retomar com novo impulso
a transformação missionária da vida e da
pastoral».

JUNHO
2019

VIVER

EM COMUNIDADE
«Despertar para uma
maior consciência
da missão e retomar
com novo impulso
a transformação
missionária da vida e
da pastoral».

PERGUNTA
DA SEMANA

Como é a minha
relação pessoal
com Deus?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai, faz
da nossa família uma
verdadeira comunidade
missionária.
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19 | S. Romualdo, abade [MF];
20 | Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
[Solenidade];
21 | S. Luís Gonzaga, religioso [MO];
22 | S. Paulino de Nola, bispo [MF], S. João
Fisher, bispo e S. Tomás More, mártires
[MF];
23 | XII Domingo do Tempo Comum.

19 a 20
Junho

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

A promoção, mesmo social, dos pobres
não é um compromisso extrínseco ao
anúncio do Evangelho; pelo contrário,
manifesta o realismo da fé cristã e a sua
validade histórica. O amor que dá vida
à fé em Jesus não permite que os seus
discípulos se fechem num individualismo
asfixiador, oculto nas pregas duma
intimidade espiritual, sem qualquer
influxo na vida social.
(Papa Francisco)

EUCARISTIAS DA SOLENIDADE
DO CORPO DE DEUS

No dia 19, Quarta-Feira, eucaristias
vespertinas às 17h e 22h. No dia 20 as
eucaristias seguem o horário dos Domingos:
9h, 10h30 e 12h.

HÁ “ÉTICA E EDUCAÇÃO NOS
QUATRO EVANGELHOS”?

19
Junho

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA
DOS CONGREGADOS

A Livraria Centésima Página recebe, no
próximo dia 19 de Junho, a sessão de
lançamento do livro “Ética e Educação nos
Quatro Evangelhos — Uma Antropeugogia
inadiável”, da autoria de Carlos Fernandes
Maia. O evento acontece às 18h30 e a
apresentação está a cargo de José Hermínio
Machado. Carlos Fernandes Maia é Professor
Associado do Departamento de Educação
e Psicologia da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro.

Lembra-te dos nossos pobres. No
entardecer da vida seremos julgados
apenas sobre o amor: “Tive fome e
destes-Me de comer, tive sede e
destes-Me de beber, estava nu e
vestiste-me, estava doente e cuidaste
de Mim, estava preso e visitaste-Me”
(Mt 25, 35-36)
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