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1Reis 19, 16b.19-21
Salmo 15 (16)

Gálatas 5, 1.13-18
Lucas 9, 51-62

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como e quando 
é que foi a última 

vez que fiz um 
retiro?

Jesus Cristo, na versão do evangelho 
segundo Lucas, a partir de agora, 
inicia o caminho em direção a 
Jerusalém. Somos exortados a seguir 
esse mesmo itinerário que conduz à 
morte e ressurreição. Sem hesitações! 
Em resposta a Elias, que o consagrou, 
Eliseu «levantou-se e seguiu Elias». 
Jesus Cristo espera de nós a mesma 
radicalidade, mas imediata: «Quem 
tiver lançado as mãos ao arado e 
olhar para trás não serve para o reino 
de Deus». Não é para nos lançar no 
desconhecido ou para andar à deriva. 
O objetivo é aprendermos a acolher 
o Espírito Santo, de modo a viver com 
liberdade e confiança: «Deixai-vos 
conduzir pelo Espírito». Ele mostra-nos 
«os caminhos da vida», pelos quais 
somos convidados a seguir, na 
alegria da presença de Deus.

Os exercícios espirituais, dias de 
silêncio e de retiro, e a companhia 
de uma pessoa experiente são 
dois meios salutares para alcançar 
a vontade divina. O caminho do 
discernimento precisa de ser feito 
com disponibilidade interior e na 
companhia de alguém que, com 
maturidade e sabedoria, nos alerta 
para os perigos, bem como para 
as hesitações, quando é hora de 
seguir em frente. «Quando aqueles 
que discernem se sentem inseguros 
ou bloqueados e não sabem como 
devem proceder, aquilo de que 
precisam, muitas vezes, é de um 
acompanhamento sensato». Com 
a ajuda destes meios abrem-se 
novas perspetivas, a fim de sermos 
conduzidos pelo Espírito Santo.

“Deixai-vos conduzir “Deixai-vos conduzir 
pelo Espírito”pelo Espírito”

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

A felicidade cristã pode ser definida 
como a capacidade de se deixar 
conduzir pelo Espírito Santo, ou 
seja, viver o presente, com amor e 
liberdade, tendo sido capaz de sarar 
as feridas do passado, e motivado 
a olhar o futuro, com confiança e 
esperança. Ecoe no coração esta 
bela oração de Santo Inácio de Loiola: 
«Tomai, Senhor, e recebei toda a 
minha liberdade, a minha memória, 
o meu entendimento e toda a minha 
vontade, todo o meu ter o meu 
possuir; Vós mo destes, a Vós, Senhor, 
o restituo; tudo é vosso, disponde a 
toda a vossa vontade; dai-me o vosso 
amor e graça que esta me basta».
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27 | S. Cirilo de Alexandria, bispo 
e doutor da Igreja [MF];
28 | S. Ireneu, bispo e mártir [MO];
29 | S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos 
[Solenidade];
30 | Primeiros Santos Mártires 
da Igreja de Roma [MF];
3 de Julho | XIV Domingo do Tempo 
Comum.

LITURGIA

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
Nº 26

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Se olharmos para a nossa tradição 
de Igreja, nós começamos por 
pequenos grupos; o Sínodo acontecia 
em pequenos grupos, é por aí que a 
mudança acontece. Aliás, a mudança 
acontece primeiro em cada um de 
nós! 
(Marta Vilas Boas)

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

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

julho
2

II ENCONTRO ARQUIDIOCESANO 
DE ACÓLITOS 
A segunda edição do Encontro Arquidiocesano 
de Acólitos tem lugar no Santuário de Nossa 
Senhora da Penha, em Guimarães.
O sábado, dinamizado pelo Departamento 
Arquidiocesano para a Liturgia entre as 14h30 e 
as 19h30, conta com uma dinâmica para “Rir com 
Deus”, uma formação sobre “gestos e atitudes 
na Liturgia” e ainda uma eucaristia, que será 
presidida pelo bispo auxiliar, D. Nuno Almeida.

julho
3 GRUPO SEMEADORES DE ESPERANÇA

Sábado, das 15h às 16h30, no salão da Basílica, 
temos um novo encontro do “Grupo Semeadores 
de Esperança”. 
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CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO 
“ACREDITAR” 
O Departamento Arquidiocesano para 
a Formação e Ministérios Laicais propõe 
um percurso intensivo de formação - o 
curso “Acreditar” – nos dias 1, 2, 8, 9 e 16 de 
Julho, no Centro Pastoral da Arquidiocese. O 
curso destina-se a qualquer cristão confirmado 
na fé que queira fazer um percurso de 
aprofundamento dos principais temas da fé 
cristã. Esta formação decorrerá, nas sextas, 
em horário pós-laboral, das 21h às 23h, e nos 
sábados, das 9h às 18h, tendo um custo de 10€ 
por participante.

julho
2 & 3 EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO 

DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Das 15h00 de sábado às 00h00 de domingo, 
e depois das 15h às 17h, temos exposição 
do Santíssimo, recitação do terço da Divina 
Misericórdia, adoração e vésperas.


