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mensagem de saudação

Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos chamou. Para sermos ver-
dadeiramente livres, S. Paulo exorta-nos, na carta aos Gálatas, a perma-
necermos firmes e não nos sujeitarmos de novo à escravidão do pecado. 
Não basta dizermos que queremos seguir a Cristo; é necessária uma dis-
posição firme e constante. É necessária a firme decisão «de nos dirigirmos 
a Jerusalém», de nos dispormos a dar a vida como nos diz o Evangelho.

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: 1Reis 19, 16-21
“Eliseu levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu ser-
viço”.

Salmo 15 (16) O Senhor é a minha herança!
“Até de noite Deus me adverte o coração”.

2ª Leitura: Gálatas 5, 13-18
“Se vos mordeis uns aos outros, tende cuidado porque acabareis por 
destruir-vos uns aos outros”.

evangelho: Lucas 9, 51-62
“Aproximando-se os dias de ser levado deste mundo, Jesus tomou a 
decisão de dirigir-se a Jerusalém”.
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miSSAS nAS cApeLAS

Na próxima 3ª feira, dia 28, haverá missa na capela da mata de porto
mouro às 19h00.

ActiviDADeS com jovenS
 

Haverá reunião com os jovens da paróquia e com os que completaram este 
ano o 10º ano no próximo dia 9 de Julho, a seguir à missa das 19h00. 
Nos dias 22 e 23 de Julho teremos um encontro de convívio, oração e refle-
xão. Começamos dia 22, sexta feira, com o jantar e terminamos dia 23 com 
a celebração da Missa na Paróquia.

jornADAS munDiAiS DA juventuDe
 

No próximo ano, em Agosto, vão realizar-se em Lisboa as Jornadas Mun-
diais da Juventude 2023 onde se espera a presença de mais de um milhão 
de jovens de todo o mundo. Para podermos organizar-nos como paróquia, 
precisamos saber quantos jovens querem participar. Para isso estão abertas 
as pré-inscrições através das redes sociais da paróquia ou do contacto com 
os animadores.

ornAmentAção DA igrejA
 

No dia 2 de Julho estará a cargo do lugar da Abrunheira. Nos dias 9 e 16 de 
Julho será a vez do lugar de Casal das Freiras.



Refletindo com o Papa

“No Evangelho de hoje, S. Lucas dá início à narração da última viagem de 
Jesus a Jerusalém. Trata-se de uma longa marcha, não apenas geográfica e 
espacial, mas espiritual e teológica, rumo ao cumprimento da missão do Mes-
sias. A decisão de Jesus é radical e total, e quantos o seguem são chamados 
a medir-se com ela. Hoje o evangelista apresenta-nos três personagens que 
esclarecem o que é exigido daqueles que querem seguir Jesus de verdade.

O primeiro personagem promete-Lhe: «Seguir-te-ei para onde quer que 
vás». Generoso! Mas Jesus responde-lhe que o Filho do homem, contraria-
mente às raposas que têm as suas tocas e aos passarinhos que têm os seus 
ninhos, «não tem onde reclinar a cabeça». A pobreza absoluta de Jesus! 
Com efeito, Jesus deixou a casa paterna e renunciou a qualquer segurança 
para anunciar o Reino de Deus. Assim Ele indicou-nos que a nossa missão 
no mundo não pode ser estática, mas itinerante. O cristão é um itinerante. 
A Igreja está, por sua natureza, em movimento, não permanece sedentária 
nem tranquila no próprio recinto. Está aberta aos horizontes mais vastos, 
enviada – a Igreja é enviada! – a levar o Evangelho pelas estradas e alcançar 
as periferias humanas e existenciais. É assim o primeiro personagem.

O segundo que Jesus encontra, recebe diretamente de Jesus a chamada: 
«Segue-Me». Mas responde: «Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu 
pai». Trata-se de um pedido legítimo, fundado no mandamento de honrar 
o pai e a mãe. Todavia, Jesus responde: «Deixa que os mortos sepultem 
os seus mortos». Com estas palavras, deliberadamente provocadoras, Ele 
tenciona afirmar o primado do seguimento e do anúncio do Reino de Deus 
também sobre as realidades mais importantes como a família, A urgência 
de comunicar o Evangelho, que rompe a cadeia da morte e inaugura a vida 
eterna, não admite atrasos, mas requer prontidão e disponibilidade. Portanto, 
a Igreja é itinerante e também decidida, age imediatamente, no momento, 
sem esperar.

Também o terceiro personagem quer seguir Jesus, mas com uma condi-
ção: fá-lo-á depois de se despedir dos parentes. Eis o que o Mestre lhe diz: 
«Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o Reino 
de Deus. O seguimento de Jesus que se olhe para trás, mas exige a virtude 
da decisão. Mais uma vez: a Igreja é decidida!

Para seguir Jesus, a Igreja é itinerante, age imediatamente, depressa, 
decidida. O valor destas condições postas por Jesus – itinerância, prontidão e 
decisão – não está numa série de ‘nãos’ a coisas boas e importantes da vida. 
Ao contrário, é preciso acentuar o objetivo principal: tornar-se discípulo de 
Cristo! Uma escolha livre e consciente, feita por amor, para retribuir a graça 
inestimável de Deus, e não feita como um modo para nos promovermos a 
nós mesmos. Isto é triste! Ai daqueles que pensam em seguir Jesus para 
se promoverem, ou seja, para fazer carreira, para se sentirem importantes 
ou conquistar um lugar de prestígio! Jesus quer que sejamos apaixonados 
por Ele e pelo Evangelho. Uma paixão do coração que se traduz em gestos 
concretos de proximidade, vizinhança aos irmãos mais necessitados de aco-
lhimento e cuidados. Precisamente como Ele mesmo viveu!

A Virgem Maria, ícone da Igreja a caminho, nos ajude a seguir com alegria 
o Senhor Jesus e a anunciar aos irmãos, com amor renovado, a Boa Nova 
da salvação.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?
2. O que significa sermos «verdadeiramente livres» como sugere a segunda 
leitura de hoje? 
3. O Papa recorda-nos que somos uma Igreja itinerante, sempre pronta e 
decidida. Como vives essas três características na tua vida?

Proposta da semana: 

Semana da “liberdade”. Praticamos diariamente a liberdade de sermos filhos 
de Deus, por Ele amados, de podermos dizer ‘Sim!’ e ser fiéis.


