
PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA - será no próximo sá-
bado, dia 9 de julho. Já não há lugar no autocarro. Para quem 
desejar ir pelos seus próprios meios, iniciaremos com o terço na 
capelinha às 10h00 e teremos eucaristia às 11h na Basílica da 
Santíssima Trindade; às 14h30, teremos uma Assembleia Dioce-
sana na mesma basílica e terminaremos com vésperas às 16h.
SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - este neste Domingo.
SJOSÉ - 90 ANOS - para além da informação que consta do car-
taz, está também a ser preparada uma exposição, no salão paro-
quial, de alguns objetos ligados à história da paróquia.

LEITURA I ( Is 66, 10-14c )
Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a 
amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que partici-
pastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o 
leite das suas consolações, podereis deliciar-vos no seio da 
sua magnificência. Porque assim fala o Senhor: «Farei correr 
para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das nações 
como torrente transbordante. Os seus meninos de peito se-
rão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a 
mãe que anima o seu filho, também Eu vos confortarei: em 
Jerusalém sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o 
vosso coração e, como a verdura, retomarão vigor os vossos 
membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos.
SALMO RESPONSORIAL: A terra inteira aclame o Senhor. 

LEITURA II ( Gal 6, 14-18 ) 
Irmãos: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para 
mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incir-
cuncisão valem alguma coisa: o que tem valor é a nova cria-
tura. Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma, 
bem como para o Israel de Deus. Doravante ninguém me im-
portune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. 
Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vos-
so espírito. Amen.

Fo
lh

a 
Pa

ro
qu

ia
l 0

3.
07

.2
02

2 
—

 1
4º

 D
O

M
IN

G
O

 D
O

 T
EM

PO
 C

O
M

U
M

EVANGELHO ( Lc 10, 1-12.17-20 ) 
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos 
e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lu-
gares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara. Ide: Eu vos envio como 
cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge 
nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo cami-
nho. Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a 
esta casa’. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará 
sobre eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e 
bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salá-
rio. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma 
cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os 
enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o 
reino de Deus’. Mas quando entrardes nalguma cidade e não 
vos receberem, saí à praça pública e dizei: ‘Até o pó da vos-
sa cidade que se pegou aos nossos pés sacudimos para vós. 
No entanto, ficai sabendo: Está perto o reino de Deus’. Eu vos 
digo: Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma do 
que para essa cidade». Os setenta e dois discípulos voltaram 
cheios de alegria, dizendo: «Senhor, até os demónios nos obe-
deciam em teu nome». Jesus respondeu-lhes: «Eu via Satanás 
cair do céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar ser-
pentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo; nada 
poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os 
espíritos vos obedecem; alegrai-vos antes porque os vossos 
nomes estão escritos nos Céus».

FESTAS RAINHA SANTA - PROGRAMA CULTURAL - 2 de Julho, 
17h30 - concerto pelas Bandas Filarmónicas de Santana e Lares, 
interpretando a obra "suite 2020", nos Claustros do Mosteiro de 
Santa Clara-a-Nova; 3 de Julho, 18h00 - recital de Missa canta-
da, pelo Coro de Santo Agostinho acompanhado pelo grupo de 
câmara da Banda Filarmónica de Vila Nova de Anços, na Igreja 
da Rainha Santa Isabel; 16 de Julho, 21h30 - recital pelo Coro de 
Santo Agostinho na Igreja da Rainha Santa Isabel; 17 de Julho, 
18h00 - concerto pela Orquestra Clássica do Centro, nos Claus-
tros do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. 
1, 2 E 3 JULHO - pregação do tríduo preparatório por D. Francisco 
Senra Coelho, arcebispo de Évora. Dia 1 e 2, eucaristia às 21h30.

4 DE JULHO - missa so-
lene às 11h, na igreja 
da Rainha Santa Isabel.  
Preside D. Virgílio.
7 DE JULHO - missa às 
18h na igreja da Rainha 
Santa Isabel, seguida de 
procissão até Santa Cruz.  
Chegada prevista à Por-
tagem às 22h30, com 
saudação de boas vindas, 
cântico e fogo de artifício.
10 DE JULHO - missa às 
16h em Santa Cruz segui-
da de procissão até Santa 
Clara. Chegada prevista 
às 20h30 e bênção com o 
Santo Lenho pelo Sr. Bis-
po, D. Virgílio.



A urgência da missão
Depois de ouvirmos a leitura do Evangelho, o ministro que 

o leu disse: “Palavra de Salvação”, ao qual respondemos com 
uma aclamação: “Glória a Vós, Senhor.”

É uma Palavra de salvação e de vida sabermos que Jesus nos 
faz participantes da sua missão e nos envia a transformar o 
mundo pelo anúncio do Evangelho. É tão importante que até 
os demónios tremem diante deste anúncio e Jesus diz que 
quando se anuncia a Boa Nova o demónio perde terreno. 

A Igreja existe por causa deste anúncio. Ela foi criada ao ser-
viço da missão. Mas pode correr o risco de infidelidade àquilo 
que é o prioritário para se perder no secundário.

 As nossas igrejas meio cheias, ou meio vazias, depois da 
pandemia, mostram-nas a urgência da missão.  Não é que não 
se soubesse já, antes da pandemia, mas agora, ficou à vista 
desarmada de todos. Muitos dos que vinham à missa e deixa-
ram de vir já não sabiam bem porque vinham e os motivos que 
os traziam não eram, supostamente, aqueles que Jesus quis, 
quando nos mandou fazer a missa em memória d’Ele. Tenho 
encontrado pessoas que não acreditam na ressurreição de Je-
sus mas vêm à missa que é precisamente a celebração e atua-
lização sacramental do mistério da morte e da ressurreição de 
Jesus. Outros, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e 
outros, vão à missa mas depois vão ao espiritismo e a outros 
cultos durante a semana. Enfim há para todos os gostos.

Quanto menos evangelização e formação cristã houver, mais 
as pessoas se afastam da genuína fé cristã. S. João Maria Vian-
ney, o Santo Cura D’ars, dizia: “Deixai uma paróquia 20 anos 
sem padre e as pessoas adorarão os animais.”. A afirmação 
compreende-se na época em que o padre é que fazia tudo. 
Dava o catecismo, formava na fé, administrava os sacramentos 
e propunha a moral cristã.  Hoje podíamos atualizá-la dizendo:  
Quando as pessoas deixam de receber o evangelho, abando-
nam o Deus verdadeiro e voltam-se para os ídolos de toda a 
espécie entre os quais tem hoje proeminência o “eu”, de cada 
um. A idolatria passou a ser «egolatria».

Por isso Jesus nos envia a anunciar o Evangelho que salva.
Jesus quando enviou os discípulos disse-lhes: «Ide primeira-

mente às ovelhas perdidas da casa de Israel». 
Quem eram essas ovelhas? Eram os membros do povo da 

Aliança, mas que não viviam a fé e a os mandamentos da Lei. 
Hoje, as ovelhas perdidas da casa de Israel, será uma imen-

sa multidão de batizados, e até crismados, que abandonaram 
a Igreja, não praticam a fé, mas ainda enchem as igrejas, à 
semana, nas missas de sétimo dia. Muitos ainda batizam os 
filhos, colocam-nos na catequese, mas não estão já abertos a 
acompanhá-los à missa. A maior parte são pessoas maravilho-
sas, bem-educadas, com boa formação humana e que procu-
ram sinceramente o bem e a verdade, só que lhes falta fazer o 
encontro pessoal com Jesus que muda a nossa vida do avesso 
dando-lhe um novo rumo e apontando-lhe um novo horizon-
te. Se isso acontecer, compreenderão então o que lhes faltava.

Na catequese familiar, na preparação para o batismo, no 
percurso Alpha, nos encontros que temos para os que querem 
ser padrinhos, encontramos gente que, não vivendo a fé, pelo 
menos em muitos dos seus aspetos, estão abertos a deixarem-
-se confrontar com o fundamental da experiência cristã.

No próximo ano, pretendemos incidir maior esforço e prio-
ridade naqueles que estão mais perto da fé cristã porque já 
contactaram com ela.

A evangelização, e sobretudo o Primeiro anúncio da fé, deve 
ser a nossa grande prioridade nem sempre compreendida pe-
los paroquianos. Gastamos a esmagadora maioria do nosso 
tempo, com os que já estão na igreja e, por falta de tempo 
ou de ousadia ou ainda de empenho, não vamos à procura da 
“ovelha perdida”. 

O Papa Francisco partilhou connosco, logo no início do seu 
pontificado, o seu sonho missionário: Sonho com uma opção 
missionária", capaz de transformar tudo, para que os costu-
mes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura 
eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangeliza-
ção do mundo atual que à autopreservação".

Falei, no princípio, tantas vezes do Alpha que muita gen-
te não entendeu o porquê desta insistência pensando talvez 
que seria uma espécie de devoção pessoal. Mas Alpha não é 
nenhum movimento nem nenhum objeto de devoção, é uma 
ferramenta que ajuda as paróquias a fazerem bem aquilo para 

que existem, isto é, levar os homens e as mulheres a encon-
trarem-se pessoalmente com Jesus e a fazerem uma experiên-
cia de Igreja. Ninguém se torna discípulo de Jesus, se primeiro 
não o encontra pessoalmente na fé. O Alpha é para isso. Por 
isso, a proposta do Alpha é estruturante na vida da paróquia 
como o “kick start”, isto é, o ponto de partida de um cami-
nho de fé, sem o qual nada acontece. Claro que o Alpha não é 
tudo, é mesmo só o princípio, é preciso muito mais para for-
mar discípulos.  E esse muito mais é tudo o resto que já existe.

Quase todos os grupos avaliaram a sua caminhada deste 
ano e começaram a perspetivar e a programar o próximo ano. 
Com os olhos postos no grande acontecimento das Jornadas 
Mundiais da Juventude que todos demos mais um passo, no 
próximo ano, não tanto para encher as igrejas, mas para des-
pertar e formar discípulos que sigam Jesus e sejam fermento 
no mundo e, se com isso, enchermos as igrejas, tanto melhor.

Eq. animadoras do Perc. Alpha da UP estiveram reunidas
Na quarta- feira reuniram-se no salão de S. José a equipa Alpha 

de S. João Baptista e a de S. José. Depois de um momento convivial 
em que todos se apresentaram, partilhou-se a experiência do alpha 
online e discutiu-se a questão de, a par do Alpha presencial poder 
continuar-se com o Alpha online pois com este método atingiu-se 
muita gente a nível nacional e mesmo nas nossas paróquias, muitos 
dos quais nunca o teriam feito se não tivesse sido online.

Em comum programaram-se os 4 percursos Alpha adultos para o 
próximo ano, dois em cada paróquia.

No final partilhou-se um lanche em comum.
A evangelização nas festas de S. João Baptista
AAs festas em honra de S. João Baptista são cada vez mais um 

acontecimento de convívio aberto a todos promovido pela paróquia 
que acolhe milhares de pessoas que ali vêm para se sentarem a uma 
mesa com os amigos e comerem sardinhas ou febras ou outras coi-
sas. É como se a comunhão fraterna que os paroquianos vivem entre 
si se difundisse para todos os visitantes que crescem ano após ano.  
Alguns testemunharam mesmo dizendo: -“Estas festas têm um não 
sei quê de especial. Há proximidade, há alegria, há fraternidade. E 
como conseguem arranjar tanta gente alegre para servir tudo isto?” 
De facto, eram para cima de uma centena os que, literalmente, ves-
tiam a camisola da equipa voluntária da festa. Esses servidores vêm 
do Alpha, das células, da catequese familiar, da liturgia e de todos 
os grupos da paróquia. Depois são os amigos dos amigos. Para além 
deste testemunho é uma grande oportunidade para os padres irem 
passando pelas mesas conversando com uns e outros, convidando 
alguns para isto e para aquilo no ano seguinte. É também oportu-
nidade para que catequistas mais zelosos passem pelas mesas lem-
brando os pais com filhos em idade de catequese a inscreverem-nos 
na catequese e vários que não pensavam fazê-lo se inscreveram.

Ainda por cima, a cereja em cima do bolo, é uma generosa ajuda 
financeira para a construção futura do Centro Pastoral.

Pais da catequese familiar de S. José avaliaram o ano 
Em cada dia da semana houve um grupo de crianças com seus 

pais que se reuniu com os animadores da catequese familiar e com o 
pároco no salão de S. José para avaliar o ano que passou e melhorar 
algumas coisas para o próximo. Numa boa parte do ano a catequese 
funcionou online, mas quase todos estão de acordo que tanto as 
crianças como os pais estavam fartos do online e que não serve o 
propósito da catequese.

Pároco reuniu com coord. do ASJ para avaliação do ano
Os coordenadores dos adolescentes de S. José partilharam com o 

pároco as alegrias, mas também as desilusões deste ano pastoral, 
sobretudo no que diz respeito á pandemia e ao tempo de paragem a 
que isso obrigou. Foi um ano atípico. Apesar disso tem crescido o nú-
mero dos adolescentes que se têm inscrito no ASJ. Este ano foram 75 
adolescentes animados por 22 jovens animadores já todos ou quase 
todos, universitários.

O P. Fernando Santos foi quem os acompanhou ao longo do ano e fica-
ram contentes com o retiro e os encontros que foi possível fazer com eles.

O pároco alertou para que o ASJ tivesse uma maior presença na 
comunidade nas reuniões dos diversos grupos da paróquia, no Con-
selho Pastoral e também presença nas eucaristias. Os animadores 
manifestaram o seu desejo de que isso acontecesse e a sua decisão 
em trabalhar mais para esse fim.

Os animadores do ASJ tiveram a oportunidade de lembrarem ao 
pároco a promessa da renovação do Centro Juvenil para que fosse 
um espaço agradável permitindo uma ação de acolhimento e acom-
panhamento a outros jovens. Ficou combinado que se chamaria lá 
o arquiteto do Conselho económico para se fazer um estudo do que 
se poderia fazer naquele espaço e os custos em que isso importaria.


