
JMJ 2023 - FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO - e tu podes fazer parte 
disto! Como? Para te pré-inscreveres como Família de Acolhi-
mento, podes fazê-lo em https://bit.ly/3PdOX3p
PAPA CONVIDA A VISITAR OS IDOSOS - «Convido-vos a visitar os 
idosos mais abandonados, em casa ou nas residências onde estão 
hospedados. Façamos com que ninguém viva na solidão. A visita aos 
idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo!»
GRUPO DE ORAÇÃO - próxima quarta feira, dia 20 de julho.
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - recordamos que, durante os meses 
de julho e agosto, em São José, a adoração decorrerá apenas 
à quarta-feira e, em São João Baptista, à terça e quinta-feira.

HORÁRIO DAS MISSAS durante o mês de agosto e primeira quinze-
na de setembro - durante o mês de agosto e primeira quinzena 
de setembro, teremos ajustamentos nos horários das missas 
para que possam ser celebradas por um só sacerdote enquan-
to o outro se ausenta alguns dias para férias. Não haverá a 
missa das 10h30 em São José nem a das 21h15 em SJBaptista.
VIAGEM À TERRA SANTA - de 4 a 12 de agosto - surgiu uma 
vaga de última hora - os interessados deverão contactar com 
urgência a Manuela Afonso, até segunda dia 18 de julho.
SJOSÉ - VICENTINOS - o próximo peditório das conferências 
Vicentinas será no próximo fim de semana, dias 23 e 24/07. 
Agradecemos a generosidade de todos os que se preocupam 
com os nossos irmãos mais necessitados.
ORDENAÇÃO DO ANTÓNIO JOSÉ  SEBASTIÃO - neste 
Domingo, dia 17 de julho, pelas 16h, será ordena-
do presbítero o "Tó Zé"  que muitos recordaremos 
do tempo em que estagiou nas nossas paróquias.

LEITURA I ( Gen 18, 1-10a )
Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do car-
valho de Mambré. Abraão estava sentado à entrada da sua 
tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu três ho-
mens de pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada 
da tenda e correu ao seu encontro; prostrou-se por terra e 
disse: «Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos, não pas-
seis adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei 
vir água, para que possais lavar os pés e descansar debaixo 
desta árvore. Vou buscar um bocado de pão, para restau-
rardes as forças antes de continuardes o vosso caminho, 
pois não foi em vão que passastes diante da casa do vos-
so servo». Eles responderam: «Faz como disseste». Abraão 
apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse-lhe: «Toma 

depressa três medidas de flor da farinha, amassa-a e coze uns 
pães no borralho». Abraão correu ao rebanho e escolheu um 
vitelo tenro e bom e entregou-o a um servo que se apressou 
a prepará-lo. Trouxe manteiga e leite e o vitelo já pronto e co-
locou-o diante deles; e, enquanto comiam, ficou de pé junto 
deles debaixo da árvore. Depois eles disseram-lhe: «Onde está 
Sara, tua esposa?». Abraão respondeu: «Está ali na tenda». E 
um deles disse: «Passarei novamente pela tua casa daqui a um 
ano e então Sara tua esposa terá um filho».
SALMO RESPONSORIAL: 
Ensinai-nos, Senhor: quem habitará em vossa casa? 
LEITURA II ( Col 1, 24-28 ) 
Irmãos: Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por 
vós e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo, 
em benefício do seu corpo que é a Igreja. Dela me tornei mi-
nistro, em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso res-
peito, isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus, o 
mistério que ficou oculto ao longo dos séculos e que foi agora 
manifestado aos seus santos. Deus quis dar-lhes a conhecer 
em que consiste, entre os gentios, a glória inestimável deste 
mistério: Cristo no meio de vós, esperança da glória. E nós O 
anunciamos, advertindo todos os homens e instruindo-os em 
toda a sabedoria, a fim de os apresentarmos todos perfeitos 
em Cristo.
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EVANGELHO ( Lc 10, 38-42 ) 
Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mu-
lher chamada Marta recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma 
irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a 
sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito ser-
viço. Interveio então e disse: «Senhor, não Te importas que 
minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha 
ajudar-me». O Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, andas 
inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é 
necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será 
tirada».



A Pastoral do Acolhimento
A primeira leitura e o evangelho falam-nos largamente sobre 

a hospitalidade e o acolhimento. Na primeira leitura Abraão 
recebe três desconhecidos como se fossem o próprio Deus. E 
era mesmo. E foi largamente recompensado por essa hospita-
lidade. Marta e Maria, cada uma à sua maneira, tenta acolher 
o melhor que podem Jesus e os seus discípulos.

É uma boa oportunidade para refletirmos sobre a pastoral 
do acolhimento nós que nos preparamos para acolher tantos 
milhares de jovens para as Jornadas Mundiais da Juventude 
no próximo ano e gostaríamos de os acolher como se fossem 
enviados por Deus. Por outro lado, nós mesmos, nas paró-
quias, somos chamados tornarmo-nos, cada vez mais comuni-
dades afetuosas que acolhem com amor cada irmão e de um 
modo especial que saibam acolher os mais feridos da vida, os 
mais distantes da fé, os que não têm a mesma visão da vida 
que nós temos.

Um dia alguém que foi convidada para o percurso Alpha, dis-
se-me: «Eu fui cheia de perguntas e  alguns medos. Iria sentir-
-me pouco à vontade? Eles não seriam um bocado estranhos e 
bizarros? Mas mal cheguei, a alegria sincera dos que estavam 
no acolhimento, a atenção que me dispensaram começando 
logo a apresentar-me outras pessoas que me senti quase ime-
diatamente integrada. 

Estudos mostraram que no espaço de dez minutos uma pes-
soa, acabada de chegar a um novo lugar  já tem uma opinião  
formada bem precisa -se ela se sente bem ou não ali, se volta-
rá ou não…e depois torna-se difícil mudar esta opinião. Tam-
bém são muito importantes as pessoas que vão encontrar-se 
com os novos que chegam. Por isso o acolhimento abre as por-
tas dos corações. E um mau ou inexistente acolhimento pode 
fechar portas e desaproveitar oportunidades.

Mas o texto do evangelho leva-nos mais longe; para o aco-
lhimento de Jesus e sobre o que é prioritário nos momentos 
de graça em que Ele vem ao nosso encontro. Que prioridade 
assumir? Pormo-nos num nervosismo ativista, num fazer con-
tínuo para que nada lhe falte?

Parece que Jesus diz a Marta docemente: “É muito bom pre-
parar-nos uma refeição, estou contente que nos dês de comer, 
sobretudo aos meus discípulos que andam esfomeados. Mas 
quando eu passo em tua casa, murmura-lhe Jesus, será neces-
sária tanta agitação por causa da comida? É louvável e nor-
mal quereres alimentar-nos, mas Maria compreendeu que é 
preciso prioritariamente DEIXAR-SE ALIMENTAR PELA MINHA 
PALAVRA!

Na atitude de discípula (sentada, atenta) ela escuta o meu 
ensino, procura compreender a minha mensagem.”

Porque quando Jesus aparece, é infinitamente mais essen-
cial deixar que seja Ele o protagonista, deixá-lo agir em nós, 
prestar-lhe atenção.  E a nossa tentação é querermos ser nós 

os protagonistas da ação para o Senhor. Maria deixou a Jesus 
o primeiro lugar e, por isso, sentou-se sem nada fazer, mas 
deixando -se fazer por Ele.

Marta, talvez uma fariseia, está persuadida que é preciso 
gastar todos os seus tesouros de energia para agradar a Deus. 
A sua fé leva-a a um apego ao fazer para Deus. Por detrás des-
te nervosismo e deste admirável espírito de serviço, não pode-
rá misturar-se a vaidade de mostrar aquilo de que se é capaz? 
O orgulho de ser mais dedicada do que os outros, que pode 
levar ao desejo insaciável de receber elogios e recompensas? 
-…Religião farisaica

Jesus, ao contrário, aprova Maria que permanece sentada 
diante dele e que se deixa instrui ensinar, curar pela Palavra 
do seu Senhor.  

No Evangelho da semana passada o Doutor da Lei perguntou 
a Jesus: «Que devo fazer para ter a vida eterna? Vejamos a 
semelhança espantosa da acentuação do fazer. O Doutor da 
Lei e Marta estavam na mesma onda do fazer. Jesus responde 
dizendo que não se trata tanto do fazer, só por si, mas de se 
deixar tocar pela compaixão. E apresenta a parábola do sama-
ritano, terminando dizendo. «Então vai e faz o mesmo.» Ali o 
“fazer o mesmo”, é imitar o Samaritano que soube  escutar 
a dor do outro, fazendo-a sua (compaixão), e tudo o que se 
seguiu foi uma resposta de amor.

Maria, no fundo, não tem ela uma atitude quase semelhante 
à do homem caído à beira do caminho? Senta-se deixando-se 
curar pelo Senhor e pala Sua Palavra.

Ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada.
Vale a pena deixarmos aqui algumas perguntas que podem 

ir para férias com os que vão.
1) Somos reconhecidos para com os que trabalham na cozi-

nha seja em nossa casa ou nas instituições que nos servem? 
Muitas vezes estas pessoas ficam escondidas para que nada 
nos falte chegada a hora. Jesus não desvaloriza estes serviços 
humildes.  A ativa Marta tinha o pequeno defeito de querer 
fazer demasiado …mas também ela é santa.

2) Na Igreja estamos sempre a ter novas iniciativas  a lançar-
-nos em novas atividades . E há reuniões que se sucedem. E 
qual os resultados? Não seria melhor muitas vezes sentarmo-
-nos juntos, na atitude de Maria? Para quê fazer tantas coisas 
que talvez Ele não nos peça? Precisamos de nos ajudar nisto. 

3) Quando recebo alguém, determino-me a escutá-lo verda-
deiramente mais do que querer enchê-lo da minha generosi-
dade, do meu saber fazer e dos meus conhecimentos?


