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 DÉCIMO

DOMINGO

Génesis 3, 9-15
Salmo 129 (130)

2Coríntios 4, 13 – 5, 1
Marcos 3, 20-35

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Praticar todos 
os dias a oração 

do exame (de 
consciência)

«Onde estás? [...] Que fizeste?». A 
palavra bíblica confronta-nos com 
a desobediência de Adão e Eva, 
relato poético que anuncia as nossas 
infidelidades. E também exorta a não 
desanimar, pois recorda a existência 
de uma «graça mais abundante». Em 
Deus «está o perdão [...]. No Senhor 
está a misericórdia». Há, contudo, um 
alerta precioso a «quem blasfemar 
contra o Espírito». Apesar da 
fragilidade, o cristão esforça-se por 
não ficar preso às «coisas visíveis». 
Deixa-te envolver pela ação do 
Espírito Santo, que renova o ‘interior’ 
e te faz participante da morte e 
ressurreição de Jesus Cristo. Unidos, 
no acreditar e na prática do dia a dia, 
tornamo-nos familiares: «Quem fizer 
a vontade de Deus esse é meu irmão, 
minha irmã e minha Mãe».

A «graça mais abundante» é talvez 
o perdão de Deus. Não há amor 
sem perdão! Estão acoplados um 
ao outro. A grande prova temo-la 
de Deus, sempre transbordante de 
misericórdia. Este ‘episódio’ ensina-
nos que a renovação começa pelo 
‘interior’, pela docilidade que permite 
ao Espírito Santo transformar a nossa 
e a vida da comunidade. Acolhemos 
a ‘graça’, reconhecemos as nossas 
fragilidades e a importância de 
nos abrirmos ao perdão, deixar-se 
abraçar pela misericórdia divina. 
«O perdão não é fruto dos nossos 
esforços, mas uma dádiva do Espírito 
Santo, que nos enche do lavacro de 
misericórdia e de graça que brota 
incessantemente do Coração aberto 
de Cristo» (Papa Francisco).

“Graça mais “Graça mais 
abundante”abundante”

‘Falar outras línguas’
em laboratoriodafe.pt

Perdão
O Espírito de Deus renova o ser 
‘interior’ (de que fala a Segunda 
Carta aos Coríntios), faz germinar 
dentro de nós a fonte do perdão e da 
alegria, acende nos nossos corações 
o amor pelas ‘coisas invisíveis’, 
lembra-nos que somos habitados por 
uma ‘graça mais abundante’ que a 
nossa fragilidade e o nosso pecado. 
O Espírito Santo impede-nos de viver 
como meros espectadores da nossa 
existência e do mundo. Hoje, como 
ontem, não desiste de nós. O Espírito 
Santo faz de nós seres espirituais, 
membros da família divina.



PENSAMENTO DA SEMANA

A palavra importante para nós 
é “testemunho”. Os jovens hoje 
perdoam-nos tudo, menos a 
incoerência, e nós trabalhamos  
muito isso com os professores.

(Pe. Rúben Cruz)

9 | S. Efrém, diácono e doutor da Igreja 
[MF]
10 | S. Anjo da Guarda de Portugal 
[MO]
11 | Sagrado Coração de Jesus 
[SOLENIDADE]
12 | Imaculado Coração da Virgem 
Santa Maria [FESTA]
13 | XI Domingo do Tempo Comum

964 243 549 pauloterroso@arquidiocese-braga.pt @paulo_terroso www.igrejamedia.com

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Este Domingo, 6 de Junho, das 15h00 às 
17h00, exposição do Santíssimo, recitação 
do terço da Divina Misericórdia, adoração e 
vésperas.
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BOM JESUS TEM VISITAS GUIADAS 
DISPONÍVEIS
Visitas guiadas são dinamizadas por guias 
locais do Santuário que irão orientar os 
visitantes por cinco percursos diferentes.
As visitas estão disponíveis para grupos 
organizados ou individuais, com um 
mínimo de 1 pessoa e um máximo de 25 
pessoas. É obrigatória uma marcação 
prévia através do telefone 253676636 ou 
do e-mail geral@bomjesus.pt, podendo 
escolher-se o percurso, a data, hora e 
número de participantes. As visitas estão 
disponíveis em português, espanhol, inglês, 
francês e italiano.

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 

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. 


