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DÉCIMO TERCEIRO

2Reis 4, 8-11.14-16a
Salmo 88

Romanos 6, 3-4.8-11
Mateus 10, 37-42

PERGUNTA 
DA SEMANA

És capaz de ver 
em cada pessoa 
o rosto de Jesus 

Cristo?

Ao terminar o discurso da missão, 
lança sentenças exigentes: «Quem 
˔ˠ˔�ˢ�ˣ˔˜�ˢ˨�˔�ˠ̵˘�ʢˢ�Ё˟˛ˢ�ˢ˨�˔�Ё˟˛˔�
/mais do que a Mim, não é digno 
de Mim». A amizade orienta-se pelo 
˖˥˜˧̻˥˜ˢ�˗ˢ�ˣ˘˥˗˘˥�ˣ˔˥˔�˚˔ˡ˛˔˥ʭ�˽˄˨˘ˠ�
ˣ˘˥˗˘˥�˔�˦˨˔�˩˜˗˔�ˣˢ˥�ˠ˜ˡ˛˔�˖˔˨˦˔ʟ�˛̳�
˗˘�˘ˡ˖ˢˡ˧˥̳ʠ˟˔̍ʡ�ʸ˟˘�̻�ˢ�ˠˢ˗˘˟ˢʭ�˗˘˨�˔�
vida, por amor, para a nossa salvação. 
À sua imagem, posso estar presente 
na vida dos outros como «um santo 
˛ˢˠ˘ˠ�˗˘�ʷ˘˨˦̍ʡ�ʸˠ�˟˜ˡ˚˨˔˚˘ˠ�
˕˔˧˜˦ˠ˔˟ʟ�̻�ˠ˘˥˚˨˟˛˔˥�˖ˢˠ�ʽ˘˦˨˦�
Cristo na morte e emergir com ele 
para uma vida nova: «Se morremos 
com Cristo, acreditamos que também 
˖ˢˠ�ʸ˟˘�˩˜˩˘˥˘ˠˢ˦̍ʡ�˄˨˘ˠ�˥˘˖ˢˡ˛˘˖˘�
essa força da amizade divina sente-se 
agradecido: «Cantarei eternamente 
˔˦�ˠ˜˦˘˥˜˖ͅ˥˗˜˔˦�˗ˢ�ˆ˘ˡ˛ˢ˥̍ʡ�ʸ�˗˘˦˘˝˔�
ser seu amigo.

Jesus Cristo apresenta-nos alguns 
tópicos para avaliar a nossa fé, a 
ˡˢ˦˦˔�˔ˠ˜˭˔˗˘�˖ˢˠ�˘˟˘ʭ�˔ˠ̳ʠ˟ˢ�ˠ˔˜˦�
do que tudo e todos; tomar a cruz 
ˣ˔˥˔�ˢ�˦˘˚˨˜˥ʮ�ˣ˥˔˧˜˖˔˥�ˢ�˔˖ˢ˟˛˜ˠ˘ˡ˧ˢʡ�
ʴ�˛ˢ˦ˣ˜˧˔˟˜˗˔˗˘�̻�ˠ˔˥˖˔�˜ˡ˗˘˟̻˩˘˟�˗˔�
identidade do crente. «O ‘ato gratuito’ 
é um gesto que nos salva. Sabemos 
isso tão bem na vivência da amizade! 
O gratuito subtrai-nos à ditadura 
˗˔˦�Ёˡ˔˟˜˗˔˗˘˦�ˤ˨˘�˔˖˔˕˔ˠ�ˣˢ˥�
desviar-nos de um viver autêntico. A 
˚˥˔˧˨˜˗˔˗˘�̻�˨ˠ�˩˜˩˘˥�ˠ˘˥˚˨˟˛˔˗ˢ�ˡˢ�
˦˘˥ʡ�ˎʡʡʡː�ʽ˘˦˨˦�̻�ˢ�ˀ˘˦˧˥˘�˗ˢ�˚˥˔˧˨˜˧ˢʔ̍�
ʛʽˢ˦̻�ˇˢ˟˘ˡ˧˜ˡˢ�ˀ˘ˡ˗ˢˡ̹˔ʜʡ�ʴ˖ˢ˟˛˘˥�ˢ˦�
outros e cuidar deles é prova visível 
da nossa amizade com Deus, que não 
Ё˖˔˥̳�˦˘ˠ�˥˘˖ˢˠˣ˘ˡ˦˔ʡ�˂�˖˨˜˗˔˗ˢ�
ˣ˔˥˔�˖ˢˠ�ˢ˦�ˠ˔˜˦�ϝˣ˘ˤ˨˘ˡ˜ˡˢ˦Ϟ�˛̳�˗˘�
˦˘˥�ˢ�˖˥˜˧̻˥˜ˢ�˗˘˖˜˦˜˩ˢ�ˡ˔�ˣ˥ˢ˩˔�Ёˡ˔˟ʔ

“Perder “Perder 
a sua vida”a sua vida”

‘Recomeçar’
em laboratoriodafe.pt

Acolhimento
˂�˘˩˔ˡ˚˘˟˛ˢ�˧˔ˠ˕̻ˠ�ˡˢ˦�˗̳�˨ˠ˔�
ˢ˨˧˥˔�˖˛˔˩˘�ˣ˔˥˔�˔�˥˘Ђ˘˫̵ˢ�˦ˢ˕˥˘�˔�
amizade. Naquele tempo, um enviado 
deveria ser tratado como se fosse a 
própria pessoa que o envia: «Quem 
vos recebe, a mim recebe». Quem 
˔˖ˢ˟˛˘�ˢ˦�˗˜˦˖̿ˣ˨˟ˢ˦�˔˖ˢ˟˛˘�ˢ�ˣ˥ͅˣ˥˜ˢ�
ʽ˘˦˨˦�ʶ˥˜˦˧ˢ�ˤ˨˘ʟ�˔ˢ�ˠ˘˦ˠˢ�˧˘ˠˣˢʟ�̻�
o enviado do Pai. Somos capazes de 
˩˘˥�˘ˠ�˖˔˗˔�˖˥˜˦˧̵ˢ�ʛ˖˔˗˔�ˣ˘˦˦ˢ˔ʜ�
ˢ�˥ˢ˦˧ˢ�˗˘�ʽ˘˦˨˦�ʶ˥˜˦˧ˢʲ�ʸ˦˧˔ˠˢ˦�˔�
˔˖ˢ˟˛˘˥�ˢ˦�ˢ˨˧˥ˢ˦�˖ˢˠˢ�˦˘�˙ˢ˦˦˘�ˢ�
ˣ˥ͅˣ˥˜ˢ�ʷ˘˨˦�˔�˦˨˥˚˜˥�ˡˢ�˖˔ˠ˜ˡ˛ˢ�
˗˔�ˡˢ˦˦˔�˩˜˗˔ʲ
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29 | S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos 
[Solenidade] 
30 | Primeiros Santos Mártires da Igreja 
de Roma  [MF] 
3 de Julho | S. Tomé, Apóstolo [Festa]
4 | S. Isabel de Portugal [MO]
5 | XIV Domingo do Tempo Comum 

LITURGIA

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 09
Nº 15 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Comecemos pelos inúmeros 
testemunhos de amor generoso e 
livre que nestes meses nos ensinaram 
o quanto existe a necessidade de 
proximidade, de cuidado, de sacrifício 
para alimentar a fraternidade e 
a convivência civil. Desse modo, 
sairemos mais fortes dessa crise. 
(Papa Francisco)

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)

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

SUSPENSÃO DA EUCARISTIA DAS 12H
A partir do dia 6 de Julho, de segunda a sábado, até ao 

Ёˡ˔˟�˗˘�ʴ˚ˢ˦˧ˢʟ�˔�ʸ˨˖˔˥˜˦˧˜˔�˗˔˦�ʤʥ˛�˘˦˧̳�˦˨˦ˣ˘ˡ˦˔ʡ

PASTORAL DA CULTURA LANÇA 
NOVO CICLO DE CONFERÊNCIAS
A Pastoral da Cultura da Arquidiocese 
de Braga vai organizar mais um ciclo 
de conferências durante os meses de 
Junho e Julho. As videoconferências são 
organizadas em parceria com o Centro 
Regional de Braga da Universidade Católica 
˘�˧̼ˠ�ˢ�˧˘ˠ˔�Ϡʸ˦ˣ˜˥˜˧˨˔˟˜˗˔˗˘ʟ�ʴ˥˧˘�˘�˃ˢ˘˦˜˔ʭ�
o ser humano procura o que está ao longe”.
As sessões, nos dias 29 de Junho e 2, 6 e 9 de 
ʽ˨˟˛ˢʟ�˧˘˥̵ˢ�˜ˡ̿˖˜ˢ�̲˦�ʥʤ˛ʦʣ�˘�˘˦˧̵ˢ�˔˕˘˥˧˔˦�
a todos. A participação é limitada e implica 
uma inscrição obrigatória. 
+ info: www.arquidiocese-braga.pt 

Junho
29

ORDENAÇÃO DE TRÊS NOVOS 
DIÁCONOS
ʸ˦˧˘�ʷˢˠ˜ˡ˚ˢʟ�̲˦�ʤʨ˛ʦʣʟ�˦̵ˢ�ˢ˥˗˘ˡ˔˗ˢ˦�˧˥̼˦�
novos diáconos na cripta do Santuário do 
Sameiro. São eles o Jorge Miguel Ferreira 
Rodrigues, da paróquia de Nogueira (Braga); 
Paulo António Marques Pereira, da paróquia 
de Covide (Terras de Bouro); e Pedro 
Joaquim Antunes, da paróquia de Santa 
ˀ˔˥˧˔�˗˘�ʵˢ˨˥ˢ�ʛʴˠ˔˥˘˦ʜʡ�ʸ˦˧˔ˡ˗ˢ�˔�˟ˢ˧˔̵̹ˢ�
da cripta do Santuário bastante limitada 
devido às regras de higiene e segurança, a 
celebração será transmitida em directo nos 
canal do YouTube e página de Facebook da 
Arquidiocese.

Junho
28

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
ʷˢˠ˜ˡ˚ˢʟ�ʨ�˗˘�ʽ˨˟˛ˢʟ�˗˔˦�ʤʨ˛ʣʣ�̲˦�ʤʪ˛ʣʣʟ�
exposição do Santíssimo, recitação do terço 
da Divina Misericórdia, adoração e vésperas.

Julho
5


