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 DÉCIMO SEGUNDO

Job 38, 1.8-11
Salmo 106 (107)

2Coríntios 5, 14-17
Marcos 4, 35-41

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Convida Jesus 
Cristo a subir 
para a barca 
da tua vida

Vento, mar, tempestade, fenómenos 
meteorológicos que tudo destroem… 
Os Apóstolos ficam indignados 
perante a tranquilidade do Mestre. 
Jesus Cristo interpela-os: «Porque 
estais tão assustados? Ainda 
não tendes fé?». Já no Antigo 
Testamento, a tempestade marítima 
expressava tanto o perigo como o 
paradoxo da relação com Deus: «O 
Senhor respondeu a Job do meio 
da tempestade». O ser humano 
dominado pela angústia continua a 
gritar e espera a salvação: «Na sua 
angústia invocaram o Senhor e Ele 
salvou-os da aflição. Transformou o 
temporal em brisa suave e as ondas 
do mar amainaram». Unidos a Jesus 
Cristo, cada um de nós torna-se 
«uma nova criatura. As coisas antigas 
passaram: tudo foi renovado».

Aos discípulos de ontem e de hoje, 
no meio das tempestades, o Mestre 
continua a interpelar: «Porque estais 
tão assustados? Ainda não tendes 
fé?». Sobressai o ‘ainda’ que remete 
para uma possibilidade nova, um 
futuro mais pleno e maduro. Esta ‘série’ 
é sobre a nossa relação existencial 
com Deus, sobre a confiança (ou falta 
dela) na contínua presença do Senhor 
na nossa vida. A fé é a história de um 
encontro. O início pode ser através de 
um grito ou em forma de assombro. 
Parte da vida como ela é, feita de 
encontros, e até de desencontros, de 
tempestades e bonanças. A fé dispõe-
nos a uma nova atitude perante 
os acontecimentos. Não sozinhos. 
Reclamamos a companhia de Jesus 
Cristo na barca da nossa vida.

“Ainda não “Ainda não 
  tendes fé?”  tendes fé?”

‘Ainda não tendes fé’, 
em laboratoriodafe.pt

O início
Tendemos a pensar a fé como algo 
retilíneo e fixo, que nos dá todas as 
respostas e explica todas as coisas 
com sentido. Talvez este modo 
intelectual de abordar a fé não seja 
o mais adequado ao evidenciado 
pelos relatos bíblicos. O caminho inclui 
também um certo desconforto. A 
experiência vital da fé não é uma linha 
reta, muito menos o ponto final. Faz-se 
de curvas e contracurvas, avanços 
e retrocessos, dúvidas e incertezas, 
equilíbrio e desequilíbrios, perguntas 
e respostas incompletas. Os opostos 
não se anulam, antes convivem juntos.
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21 | S. Luís Gonzaga, religioso [MO];
22 | S. Paulino de Nola, bispo [MF]; S. 
João Fisher, bispo e S. Tomás More, 
mártires [MF];
24 | Nascimento de S. João Baptista 
[Solenidade];
27 | XII Domingo do Tempo Comum.

LITURGIA

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM
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Nº 18

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Ouvir e escutar coisas difíceis é 
muito complicado, mas está mais 
que provado que o que as pessoas 
querem não são essas respostas 
feitas e não deixar falar. O que ajuda 
as pessoas é que os outros as ouçam, 
as escutem.
(Mariana Abranches Pinto)

APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS
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) 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGÃO 
DE FAMALICÃO
O FIO está de regresso a Vila Nova de Famalicão 
com um concerto protagonizado por Javier 
Artigas na Igreja Matriz de Ribeirão, no dia 20 de 
Junho, pelas 17h00. 
Os concertos de Verão do FIO 2021 arrancam no 
dia anterior, 19 de Junho, no Mosteiro de Santo 
Tirso pelas mãos do mesmo músico, e marcam 
o aquecimento para a 7.ª edição do festival que 
vai acontecer em Setembro próximo, estando 
já confirmadas as presenças de Rosana Orsini, 
Marco Brescia, Franz Hauk, Radoslaw Marzec de 
Ministriles de Marsias, entre outros.
O Festival Internacional de Órgão terminará com 
concertos de Natal nos dias 11 e 12 de Sezembro 
no Mosteiro de Santo Tirso e na Igreja Matriz de 
Ribeirão, respectivamente. 

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO 
POR MBWAY

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822.

PROJECTO HOMEM DEBATE 
IMPORTÂNCIA DA ECONOMIA SOCIAL
O Centro de Solidariedade de Braga/Projecto 
Homem realiza no dia 25 de Junho, às 18h00, 
o segundo webinar inserido no Ciclo de 
Conferências “30 Anos e Depois?”, desta vez com 
a intervenção de Isabel Estrada Carvalhais e 
José Manuel Fernandes, eurodeputados. Para 
participar, é necessário inscrever-se através 
deste link: https://bit.ly/3vvkeEw
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