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ANO C
DOMINGO

DÉCIMO QUARTO 

Isaías 66, 10-14c
Salmo 65 (66)

Gálatas 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Treinar’ o 
processo de 

discernimento,
antes de tomar 

uma decisão

Alegria e paz preenchem os textos 
bíblicos propostos para este Décimo 
Quarto Domingo (Ano C). «Alegrai-vos 
[...]. Enchei-vos de júbilo [...]. Alegrar-
se-á o vosso coração». Estamos 
convocados para aclamar a grandeza 
e a beleza das ações divinas, em nós 
e em toda a terra: «Aclamai a Deus, 
terra inteira, cantai a glória do seu 
nome, [...] dizei a Deus: ‘Maravilhosas 
são as vossas obras’». Os discípulos, 
enviados dois a dois, recebem a 
missão de proclamar: «Paz a esta casa 
[...]. Está perto de vós o reino de Deus». 
Levar a paz, oferecer a paz. Os frutos 
hão de ser confirmados pela alegria 
de termos os nossos nomes inscritos 
no coração de Deus. Porque, no fim 
de tudo, «o que tem valor é a nova 
criatura». Renovados, saboreemos a 
paz e a alegria.

Felicidade verdadeira e paz profunda 
são testemunhadas pelas pessoas 
que concluem o processo de 
discernimento. Uma «paz e alegria 
inquebrantáveis, a certeza de estar ‘a 
fazer a vontade de Deus’, que dá força 
ao amor, inclusive nas circunstâncias 
mais inesperadas e humanamente 
aflitivas da vida: eis o fruto do 
discernimento». E assim se molda a 
nossa vida, no presente e no futuro. 
Nada há de mais grandioso para o ser 
humano do que sentir-se inundado 
pela paz e pela felicidade que brotam 
do coração e se tornam visíveis 
num rosto sereno. O cristão acredita 
que essa é a ‘nova criatura’ que 
emerge em nós, quando buscamos e 
encontramos a vontade de Deus. É um 
caminho que está aberto para todos.

“O que tem valor “O que tem valor 
é a nova criatura”é a nova criatura”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

O que é que Deus quer de mim? Como 
resposta genérica, podemos dizer 
que Deus quer que nos tornemos uma 
nova criatura, que cada um reproduza 
em si as qualidades de Jesus Cristo, 
das quais a maior é o amor. Só o amor 
é capaz de dar sentido ao sofrimento 
e à entrega da vida. Marian Estapé 
declara que o antídoto do sofrimento 
é o amor saudável a si mesmo, a 
auto-estima, o amor aos outros, o 
amor às recordações e aos ideais e 
às crenças. Os primeiros de todos os 
frutos são a paz e a alegria, atestam 
os textos bíblicos deste Décimo 
Quarto Domingo. São os frutos do 
processo de discernimento.
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Esta disciplina, assegurada pela Igreja 
Católica, oferece aos alunos, em con-
texto escolar, uma “sabedoria de vida”, 
aberta à transcendência e mobilizado-
ra dos valores do humanismo cristão. 
Ela é essencial para quem procura 
um ensino que promove a formação 
integral dos alunos a partir da visão 
cristã da pessoa humana e do mundo. 
Que os pais matriculem os seus filhos 
na aula de EMRC. 

JMJ 2023 – FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO
No nosso horizonte pastoral, rapidamente 

se aproxima a Jornada Mundial 
da Juventude. Especificamente, os 
dias da Jornada Mundial não são 
«nossa responsabilidade». Mas, de 
um modo mais concreto, aquilo que 
agora se chama «Dias na Dioceses» 
- anteriormente chamados ’pré-
jornadas’ - (26 a 31 julho 2023), são da 
responsabilidade da Arquidiocese, mas 
também dos arciprestados e paróquias. 
Uma das nossas responsabilidades 
- para os «Dias nas Dioceses» - é 
acolher e hospedar os jovens. Neste 
sentido, apelamos às famílias das nossas 
paróquias para acolherem jovens.

PALAVRA do PaPa FRANCISCO...
«Que posso fazer eu pela Igreja? 
Não lamentar-me da Igreja, mas empe-

nhar-me em prol da Igreja. Participar 
com paixão e humildade: com paixão, 
porque não devemos ficar espectadores 
passivos; com humildade, porque en-
volver-se na comunidade nunca deve 
significar ocupar o centro do palco, 
nem sentir-se o melhor impedindo aos 
outros de se aproximarem. Igreja em 
processo sinodal significa isto: todos 
participam, mas ninguém no lugar dos 
outros ou acima dos outros. Não há 
cristãos de primeira e segunda classe; 
mas todos, todos são chamados.»

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor da Messe e do Reino, 
 abençoai a nossa mesa
 e aqueles que a prepararam.
Fazei repousar sobre todos nós
 o Espírito da Vossa Paz.
Que esta Paz permaneça em nós
 e irradie a partir da nossa casa,
 como um grande rio de alegria, 
 de amor, de paz e de misericórdia.
Ámen. 

LEIToRES
dIa 10 / JuLho [capela sra do ó]

Leitores - a designar
dIa 10 / JuLho [capela sra da cabeça]

Introdução - Jorge Gomes
1ª Leitura - Luís
2ª Leitura - Cláudia Martins
Or. Universal - Laura

FESTa Em honRa dE nS. SEnhoRa da CaBEÇa
No segundo domingo de julho (este ano dia 

10) celebra-se, nesta comunidade, o dia 
dedicado à homenagem e romagem a 
Ns Sra da Cabeça, venerada no alto do 
monte de São Gens/São Filipe. 

Este ano voltaremos a fazer a procis-
são que será pelo lado da Rua do As-
sento-Boavista-Calçada. 

No entanto, as autoridades pedem-nos 
que ocupemos o menos possível as 
vias públicas com mais trânsito. 

Assim sendo, a procissão sairá da ca-
pela de Ns Senhora do Ó, pelas 9h, 
seguindo em direção a Melhorado de 
Baixo, Barca d’Água, Barrosa, atra-
vessa a estrada nacional em direção 
à Rua do Assento, rua da Boavista, 
Mosteiro-calçada, tomando o cami-
nho do monte em direção à capela. 

À chegada será celebrada a Eucaristia 
campal em honra de Ns Sra da Cabeça.

FESTA DO CERCO - peditório do rol
A Comissão do Cerco informa que irá 

efetuar o peditório do rol durante o 
mês de julho. O mesmo será efetuado 
durante a semana ao final do dia. 

IMPOSIÇÃO DO PÁLIO A D. JOSÉ [10 DE JUL.]
A cerimónia da imposição do pálio a 

D. José Cordeiro decorre no dia 10 de 
Julho, às 15h30, na Sé, pelas mãos do 
Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo. A 
entrega do pálio objetiva o juramento 
de lealdade que os Arcebispos fazem 
ao Papa e a seus sucessores.

MATRÍCULAS EM EMRC
Estão a decorrer as matrículas nas 

escolas públicas para o ano letivo de 
2022/2023. A disciplina de EMRC 
(Educação Moral e Religiosa Cató-
lica), que é de oferta obrigatória e de 
escolha livre em todas as escolas do 
Estado, não se confunde com a cate-
quese paroquial nem concorre com ela. 

TERÇa, 5 / JuLho > 19h / moSTEIRo
7º dia de Maria Gonçalves de Carvalho; 

Esperança Lopes m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó

Quarta, 6 / Julho > 19h / p. da Graça

QuInTa, 7 / JuLho > 19h / CaP.SRa do Ó 
Brás Faria Macedo m.c. Confraria de 

Ns Sra do Ó; Paulo da Silva Marques, 
filha e família m.c. esposa

sexta, 8 / Julho > 19h / p. da Graça

sÁbado, 9 / Julho > cap. sra do ó
 Não há Eucaristia

sÁbado, 9 / Julho > 20h / iG. p. da Graça

XV DOMINGO DO TEMPO COMUM
domInGo, 10 / JuLho > 8h / CaP. SRa do Ó
Irmãos vivos e falecidos da Confraria 

de Ns Sra do Ó; Manuel da Silva 
Gonçalves e esposa e filhas Teresa 
e Inês m.c. família; José Luís Costa 
Ferreira, pais e sogros m.c. esposa 
e filhas; Rosa Ferreira Araújo m.c. 
marido e filhos; Quirino Alves Gaio 
e esposa m.c. filhos

DOMINGO, 10 / Julho > 9h / p. da Graça

domInGo, 10 / JuLho > +/-10h30 / S. GEnS 
PEREGRINAÇÃO A NS SENHORA DA CABEÇA
Eucaristia em honra de Ns Sra da Cabeça;
 Esperança Lopes m.c. filhos; José 

Agostinho Fernandes e esposa m.c. 
filhos; António Lázaro e cunhado 
Domingos Gomes m.c. família; Teresa 
de Jesus Gomes Menezes m.c. marido; 
José Narciso Gomes e Cândida Sousa 
mc. filha Conceição; Manuel Gonçalves 
Gomes m.c. esposa; Maria Pereira 
Greiro, marido e filhos m.c. filha 
Lucinda; Maria Conceição Oliveira 
Gomes Vieira e Pais m.c. família

CaLEndÁRIo LITÚRGICo
03/07 - S. Tomé, Apóstolo 
04/07 - S. Isabel de Portugal 
05/07 - S. António Maria Zacarias 
06/07 - S. Maria Goretti, virgem e mártir
9 | SS. Agostinho Zao Rong, presbítero, e 

Companheiros, mártires
10 | XV Domingo do Tempo Comum
11/07 - S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa
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