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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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Seg. 04 08h00  

Ter. 05 18h30 Maria Celeste Moutinho Moura Peixoto 

Qua. 06 18h30 Zacarias Oliveira; Manuel Amorim e Maria Conceição Gonçalves; 

Carlos Augusto Oliveira e esposa; Maria Madalena Marques Freitas 

Qui. 07 18h30 Else Von Stein Afonso 

Sex. 08 18h30 António Góis Ribeiro e pais 

Sáb. 09 18h00 José Peixoto Marcos; André Eduardo Ferreira Gonçalves (A); int. 

fam. Matos Nogueira; António Gomes Vieira; Hilário Gonçalves; 

António Cerqueira Silva Sousa e esposa; Manuel Duarte 

Branquinho e Ludovina; Alexandre Elísio Pinto, esposa e filho; José 

Oliveira Monteiro; Manuel Carvalhais; António Barbosa Ribeiro 

Dom. 10 08h00 Confraria São Brás 

  11h00 PELO POVO 

CONSELHO PASTORAL. O Conselho Pastoral Paroquial reunirá no próximo dia 06 de 

julho às 21h00. É importante que os representantes de todos os movimentos 

paroquiais estejam presentes, para avaliação do presente ano pastoral, e 

programação do próximo. 

 

CRISMA. No dia 09 de julho, às 15h00, será celebrado o Crisma Interparoquial, na 

Igreja Nova de Gualtar. Presidirá o senhor bispo auxiliar D. Nuno Almeida. Para os 

crismandos há celebração penitencial na próxima sexta feira, dia 08, às 21 horas. 

 

JMJ. Em 2023 Portugal vai receber muitos milhares de jovens de todo o mundo para 

um encontro com o Papa. Na semana anterior, de 26 a 30 de julho, milhares de 

jovens estarão nas outras dioceses em partilha de experiência de fé. Na nossa 

diocese queremos acolher estes jovens peregrinos nas paróquias, preferencialmente 

em famílias de acolhimento. Para isso convido as famílias da nossa comunidade a 

pensar na possibilidade de acolher estes jovens. Como podem conferir pelo 

desdobrável próprio, as famílias de acolhimento devem providenciar espaço para 

acolher no mínimo dois jovens, disponibilizar local para higiene diária, e garantir os 

pequenos almoços e pontualmente uma ou outra refeição. 

 

ENTREGA PÁLIO. No dia dos Apóstolos Pedro e Paulo, foi benzido e entregue pelo 

Papa Francisco o Pálio a D. José Cordeiro, numa eucaristia celebrada em Roma. A 

entrega do pálio objetiva o juramento de lealdade que os Arcebispos fazem ao Papa 

e a seus sucessores. O pálio é usado por todos os Bispos Metropolitas, dizendo da 

autoridade que lhes cabe sobre todas as dioceses da Província Eclesiástica que 

coordenam. A cerimónia da imposição do pálio a D. José Cordeiro decorre no dia 10 

de Julho, às 15h30, na Sé Catedral, pelas mãos do Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo. 

 

AULAS EMRC. Porque nesta altura do ano se verifica a inscrição ou renovação de 

matrículas escolares, importa sublinhar o lugar da disciplina de EMRC para a 

formação integral da pessoa humana. Nesse sentido, fica a interpelação aos 

pais/encarregados de educação para a importância desta disciplina e para a 

matrícula na mesma. 
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Agenda Paroquial 

 
06.07 

. Conselho Pastoral 

 
10.07 

. Adoração ao 
Santíssimo 

 

12.07 
. Reunião Conferência 

Vicentina 
 

16.07 
. Preparação Baptismos 

15H 

 
17.07 

. Ordenação de 
Diáconos 

 

19.07 
. 58º Aniv. 

Agrupamento CNE 
 

20.07 

. Bodas de Prata 
Sacerdotais 

 
24.07 

. 2º Dia Mundial dos 
Avós e Idosos 
 

 


