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ANO B  
DOMINGO

 DÉCIMO SEXTO

Jeremias 23, 1-6
Salmo 22 (23)
Efésios 2, 13-18

Marcos 6, 30-34

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Repousar’ 
com «O Senhor 
é meu pastor» 

— youtu.be/5M49YuiORNY

A fidelidade de Deus é comparada 
à relação diligente do pastor com o 
seu rebanho: «O Senhor é meu pastor: 
nada me falta. Leva-me a descansar 
em verdes prados [...]. Vós estais 
comigo: o vosso cajado e o vosso 
báculo me enchem de confiança». 
Do mesmo modo se revela em Jesus: 
«Vinde comigo para um lugar isolado 
e descansai um pouco». Sem deixar 
de ter compaixão daqueles que «eram 
como ovelhas sem pastor». De uns e 
de outros se faz próximo: pelo sangue 
derramado na cruz, «reconciliou com 
Deus uns e outros, reunidos num só 
Corpo». Jesus Cristo cumpre a dupla 
promessa: «Eu mesmo reunirei o resto 
das minhas ovelhas de todas as 
terras [...]. Dar-lhes-ei pastores que as 
apascentem e não mais terão medo 
nem sobressalto».

O crente reconhece a solicitude 
divina, em todas as circunstâncias 
da vida: no descanso, na travessia 
de ‘vales tenebrosos’, o Senhor está 
comigo. É um itinerário espiritual em 
direção à paz interior, à unificação 
do coração, a partir do dom de uma 
‘presença’ que merece confiança. 
Ao fim de contas, a fé, mais do que 
acreditar na existência de Deus, é ter 
a perceção de que Deus acredita em 
nós. Antes de escolha da nossa parte, 
percebe-se como dom: Deus confia 
em mim e me ama, sempre e apesar 
de tudo. A minha escolha está em 
descansar nessa confiança e nesse 
amor, ‘para todo o sempre’. No final, 
pode ser esta a melhor expressão de 
fé: «Não temerei nenhum mal, porque 
Vós estais comigo».

“Vós estais “Vós estais 
  comigo”  comigo”

‘Ainda não tendes fé’, 
em laboratoriodafe.pt

Dom e escolha
O Salmo 22 (23) lembra o modo como 
Deus cuida de nós. A convicção do 
salmista é visível em Jesus Cristo: 
o relato do evangelho descreve a 
solicitude do Mestre em relação à 
necessidade dos outros. A narração 
descreve o acontecimento expresso 
pelo poema-oração do salmista. 
Acreditar é implicar a minha vida 
numa relação com Alguém, a quem 
chamamos Deus, digno de confiança. 
Aliás, a iniciativa parte de Deus 
(dom). A cada um de nós reserva-se 
a liberdade (escolha) de se permitir 
entrar nessa relação de confiança.
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20 | S. Apolinário, bispo e mártir [MF];
21 | S. Lourenço de Brindes, presbítero e 
doutor da Igreja [MF];
22 | S. Maria Madalena [Festa];
23 | S. Brígida, religiosa, Padroeira da 
Europa [Festa];
24 | S. Sarbélio Makhluf, presbítero [MF];
25 | XVII Domingo do Tempo Comum.

LITURGIA

XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 10
Nº 22

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Neste tempo de pandemia, perante 
a tentação de mascarar e justificar 
a indiferença e a apatia em nome 
de um sadio distanciamento social, 
é urgente a missão da compaixão, 
capaz de fazer da distância 
necessária um lugar de encontro, 
cuidado e promoção.
(Papa Francisco)

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

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.

ORDENAÇÕES PRESBITERAIS
Este Domingo, 18 de Julho, são ordenados 
três novos presbíteros (padres) às 15h30, na 
Cripta do Sameiro. A celebração é transmitida 
no YouTube e Facebook da Arquidiocese. 
O diácono Jorge Miguel Ferreira Rodrigues 
é oriundo da paróquia de S. João Baptista 
de Nogueira, no arciprestado de Braga; 
o diácono Paulo António Marques Pereira 
vem da paróquia de Santa Marinha de 
Covide, no arciprestado de Terras de Bouro; 
e o diácono Pedro Joaquim Antunes é da 
paróquia de Santa Maria de Bouro, 
do arciprestado de Amares.

Julho
18

DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS
No próximo sábado e Domingo, 24 e 25 de 
Julho respectivamente, vamos comemorar o 
primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos nas 
eucaristias vespertinas e dominicais.
“Eu estou contigo todos os dias” (Mt 28,20) é o 
tema escolhido para a primeira celebração 
deste dia e tem por objectivo expressar a 
proximidade do Senhor e da Igreja à vida de 
cada idoso, especialmente neste momento difícil 
de pandemia.

Julho
25


