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DÉCIMO SEGUNDO 

Zacarias 12, 10-11; 13, 1
Salmo 62 (63)

Gálatas 3, 26-29
Lucas 9, 18-24

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Treinar’ o 
processo de 

discernimento,
antes de tomar 

uma decisão

Em cada domingo, em cada encontro 
com o Ressuscitado, é-nos colocada 
a questão fundamental da fé. Em nós 
nasce e amadurece a convicção de 
que somos «filhos de Deus pela fé 
em Jesus Cristo». Como estou a viver 
a fé que recebi pelo batismo? Essa 
nascente de água, que me purificou, 
continua presente na minha maneira 
de viver? Deus promete derramar 
sobre nós «espírito de piedade 
e de súplica». Com Jesus Cristo, 
aprendemos a importância decisiva 
da oração e da renúncia ao egoísmo. 
«Se alguém quiser vir comigo, 
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
todos os dias e siga-Me». É necessário 
tomar a decisão, sem esmorecer a 
força do desejo: «Senhor, sois o meu 
Deus: desde a aurora Vos procuro. A 
minha alma tem sede de Vós».

A preponderância de vantagens em 
relação às desvantagens, em relação 
a uma ou outra opção, é a terceira 
modalidade de discernimento. O 
primeiro requisito é a paz de coração. 
Depois, com liberdade e serenidade, 
a pessoa dispõe-se a analisar as 
razões que sustentam uma e outra 
opção, de modo a intuir a vontade 
divina. «A terceira modalidade de 
discernimento pressupõe um tempo 
em que a pessoa em processo de 
discernimento se sente calma e 
tranquila, podendo assim refletir sobre 
as razões para cada alternativa». 
Sem deixar de pedir a graça de 
conhecer e abraçar a vontade de 
Deus. Sem deixar de desejar entrar em 
comunhão com Deus, renunciar a si 
mesmo, para seguir Jesus Cristo.

“Se alguém quiser “Se alguém quiser 
vir comigo”vir comigo”

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

Deus tem um plano para cada um. 
Por isso, precisamos de avaliar 
se estamos a seguir o propósito 
pelo qual viemos ao mundo. Se for 
necessário, ter a coragem de mudar 
de rumo. De certo modo, é aquilo a 
que Jesus Cristo chama renunciar a si 
mesmo e perder a vida por sua causa, 
para chegarmos à meta, ou seja, 
para salvar a vida, para cumprir a 
missão. O processo de discernimento 
é fundamental. Aprender a fazer a 
escolha certa, segundo a vontade de 
Deus. É a decisão de cada um, todos 
os dias, seguir o seu trilho pessoal, 
o único sonhado por Deus que nos 
conduz à salvação.
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20 | B. Sancha e B. Mafalda, virgens, e 
B. Teresa, religiosa [MF];
21 | S. Luís Gonzaga, religioso [MO];
22 | S. Paulino de Nola, bispo [MF]; S. 
João Fisher, bispo e S. Tomás More, 
mártires [MF];
23 | Nascimento de S. João Baptista 
[Solenidade];
25 | Imaculado Coração da Virgem 
Santa Maria [Festa];
26 | XIII Domingo do Tempo Comum.

LITURGIA

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
Nº 25

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Cristo não tinha problemas em 
aproximar-se dos pecadores, dos 
colaboradores com o Império 
Romano, dos corruptos... Até 
chamou alguns deles para serem 
seus discípulos. Nós precisamos de 
grande liberdade espiritual e de 
grande abertura. Jesus não era o 
inimigo de ninguém, e nós por vezes 
consideramos que temos inimigos. 
Se eu ouvir o discurso dentro da 
Igreja, muitos grupos de políticos são 
considerados inimigos. Se temos os 
olhos da fé, temos que ver pessoas 
que foram criadas por Deus, que são 
amadas por Deus, que não partilham 
as nossas crenças. Mas são amadas 
por Deus na mesma. E a nossa atitude 
tem que expressar esse amor de 
Deus.
(Cardeal Jean-Claude Hollerich)

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
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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.

junho
26

PASTORAL FAMILIAR JUNTA FAMÍLIAS
O programa decorre no Sameiro, com a tarde 
livre para um almoço pic-nic e uma tarde em 
família. Pelas 10h, inicia-se a concentração 
das famílias junto à estátua de S. João Paulo II, 
seguindo-se em peregrinação até ao Santuário. 
Na Cripta do Sameiro, pelas 11h, haverá uma 
ligação a Roma para a transmissão da oração 
do Angelus, presidida pelo Papa Francisco. O 
encontro termina com a Eucaristia, às 11h30, 
presidida por D. Nuno Almeida.
Serão também celebradas as Bodas 
Matrimoniais dos casais da Diocese que 
celebrem, este ano, 10, 25, 40, 50 ou mais de 50 
anos de Matrimónio. Estes casais devem fazer a 
sua inscrição até ao dia 15 de Junho.


