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2Reis 4, 8-11.14-16a
Salmo 88

Romanos 6, 3-4.8-11
Mateus 10, 37-42

PERGUNTA 
DA SEMANA

És capaz de ver 
em cada pessoa 
o rosto de Jesus 

Cristo?

Ao terminar o discurso da missão, 
lança sentenças exigentes: «Quem 
ama o pai ou a mãe /o filho ou a filha 
/mais do que a Mim, não é digno 
de Mim». A amizade orienta-se pelo 
critério do perder para ganhar: «Quem 
perder a sua vida por minha causa, há 
de encontrá-la». Ele é o modelo: deu a 
vida, por amor, para a nossa salvação. 
À sua imagem, posso estar presente 
na vida dos outros como «um santo 
homem de Deus». Em linguagem 
batismal, é mergulhar com Jesus 
Cristo na morte e emergir com ele 
para uma vida nova: «Se morremos 
com Cristo, acreditamos que também 
com Ele viveremos». Quem reconhece 
essa força da amizade divina sente-se 
agradecido: «Cantarei eternamente 
as misericórdias do Senhor». E deseja 
ser seu amigo.

Jesus Cristo apresenta-nos alguns 
tópicos para avaliar a nossa fé, a 
nossa amizade com ele: amá-lo mais 
do que tudo e todos; tomar a cruz 
para o seguir; praticar o acolhimento. 
A hospitalidade é marca indelével da 
identidade do crente. «O ‘ato gratuito’ 
é um gesto que nos salva. Sabemos 
isso tão bem na vivência da amizade! 
O gratuito subtrai-nos à ditadura 
das finalidades que acabam por 
desviar-nos de um viver autêntico. A 
gratuidade é um viver mergulhado no 
ser. [...] Jesus é o Mestre do gratuito!» 
(José Tolentino Mendonça). Acolher os 
outros e cuidar deles é prova visível 
da nossa amizade com Deus, que não 
ficará sem recompensa. O cuidado 
para com os mais ‘pequeninos’ há de 
ser o critério decisivo na prova final!

“Perder “Perder 
a sua vida”a sua vida”

‘Recomeçar’
em laboratoriodafe.pt

Acolhimento
O evangelho também nos dá uma 
outra chave para a reflexão sobre a 
amizade. Naquele tempo, um enviado 
deveria ser tratado como se fosse a 
própria pessoa que o envia: «Quem 
vos recebe, a mim recebe». Quem 
acolhe os discípulos acolhe o próprio 
Jesus Cristo que, ao mesmo tempo, é 
o enviado do Pai. Somos capazes de 
ver em cada cristão (cada pessoa) 
o rosto de Jesus Cristo? Estamos a 
acolher os outros como se fosse o 
próprio Deus a surgir no caminho 
da nossa vida?
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Quarta, 1 / Julho > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco

Quinta, 2 / Julho >  19h / Cap.Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco

Sexta, 3 / Julho >  19h / CaP. Sra da Graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

Nestes primeiros tempos, as intenções se-
rão pelos últimos irmãos/ãs falecidos/as, da 
Confraria de Ns Sra da Graça, e que falece-
ram no tempo da pandemia. 

A confraria contactará a família, para agendar o 
dia em que será celebrada a respetiva intenção.

DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 
doMINGo, 5 / Julho > 9h30 / P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Intenção: Missa Exequial por Maria de 

Lourdes Gonçalves Alves (faleceu no dia 
19/03/2020,  em tempo de pandemia)

doMinGo, 5 / Julho > 19h / MoSteiro
(no claustro do cemitério ou do refeitório)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco
Intenção: 7º dia por Rosa de Jesus da Silva 

Gomes (faleceu no dia 27/06/2020)

CaleNdÁrIo lItÚrGICo
29 - S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos
30 - Primeiros Santos Mártires da Ig. de Roma
3 de Julho - S. Tomé, Apóstolo
4 de Julho - S. Isabel de Portugal

Distribuição do Boletim Paroquial. 
Recomendamos a utilização das redes so-

ciais para a divulgação. Poderá fazê-lo, 
solicitando através do email da paróquia 
(para o receber por esse meio); ou então po-
derá descarregá-lo no site da paróquia 
ou através da App Kyrios ChMS. Deste 
modo, contribuiremos para a economia 
paroquial e a sustentabilidade ambiental. 

RECOMENDAÇÕES HIGIÉNICAS [GeraiS]
1. É obrigatório o uso de máscara (que deve 

ser colocada antes de entrar na Igreja), a 
qual só deverá ser retirada no momento 
da recepção da Comunhão Eucarística.

2. Os fiéis devem higienizar as mãos à en-
trada da igreja, com um produto desin-
fetante, e, se possível, cada um deve-se 
fazer acompanhar do seu.

3. O acesso dos fiéis às Eucaristias e a ou-
tros atos de culto, dentro de espaços fe-
chados, será limitado no número de par-
ticipantes, de acordo com a dimensão da 
igreja/capela e as regras aplicáveis pelas 
autoridades competentes. Apenas se po-
derão sentar nos lugares permitidos e de-
vidamente sinalizados. A fita vermelha/
branca (onde existir) identifica o espaço 
destinado à distância de segurança (onde 
não se pode sentar, excepto se forem pes-
soas que vivem na mesma casa). Há lu-
gares definidos para 1 pessoa e para 2-3 
pessoas (têm de ser do mesmo agregado 
familiar). Os bancos mais pequenos (sem 
qualquer fita vermelha/branca), desti-
nam-se primeiramente a agregados fami-
liares (pessoas que coabitam). Por favor, por 
sua segurança e dos outros, respeitem as 
indicações. Já sabemos que a capacidade 
de lotação diminuiu substancialmente e 
poderá não haver lugar para todos. Por 
isso, a prudência e a caridade cristãs, a 
par da máscara de protecção, são de uso 
obrigatório.

4. Ao entrar no espaço da celebração, os fiéis 
devem: evitar tocar com as mãos nas por-
tas e outros objetos; ocupar apenas o seu 
lugar previsto/indicado; manter as distân-
cias estabelecidas (distância mínima de se-
gurança de 2m entre cada pessoa, exceto se 
vivem na mesma casa); respeitar as orien-
tações da Equipa de Acolhimento, seguin-
do as indicações dessas pessoas a quem a 
comunidade cristã confiará esta tarefa. 

5. Os fiéis pertencentes a grupos de risco  
vitem frequentar a Eucaristia dominical, 
bem como apela-se aos fiéis que estão ou 
se sentem doentes a não vir à Eucaristia.

6. As regras relativas à higiene e ao distan-
ciamento entre participantes aplicam-se, 
de igual modo, às demais ações litúrgicas 
e aos outros atos de piedade.

livre, por chuva permanente e/ou vento 
tempestuoso, então celebrarei dentro da 
Igreja, mas condicionado ao número de 
fiéis permitido, segundo as normas. Nes-
sas situações mais excepcionais, as pessoas 
procurem informar-se melhor antes de sair 
de casa. Ou então, chegando ao espaço da 
celebração e estando, por ventura a lotação 
cheia, seja compreensivo e respeitador.

- à Semana -
As celebrações irão chegando ao seu ritmo 

habitual, de forma gradual, conforme as 
circunstâncias nos vão permitindo.

Nesse sentido, neste mês de julho iremos 
retomar as Eucaristias na Capela de 
Nossa Senhora da Graça. Contudo, para 
já começaremos a celebrar à semana (6ª 
feira), às 19h. 

Em estreito diálogo e sintonia com a 
Confraria, decidimos optar por celebra-
ções à semana, por forma a criar, pro-
gressivamente, novas formas e hábitos 
de estar dentro da capela, obedecendo as 
recomendações da Autoridade de Saúde. 

Para já, na capela daremos primazia às in-
tenções que estão pendentes (irmãos/ãs 
falecidos/as, falecidos no tempo da pan-
demia), e que é de obrigação estatutária 
serem celebradas quanto antes.

Como se tem dito, em espaços fechados 
haverá lugares limitados, devido às di-
mensões que possuem estes espaços. Por 
essa razão, e por haver menor frequência 
de fiéis durante a semana, começamos 
a celebrar às 6ª feiras na capela e, assim, 
vamo-nos adaptando aos poucos e poucos 
a esta nova realidade, que nos condiciona.

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS [Graça e tibãeS]
Distribuição da Sagrada Comunhão. 
Deverá ser recebida nas próprias mãos. Co-

meçaremos a realizá-la da seguinte forma: 
- em espaços ao ar livre, as pessoas diri-

gem-se ao lugar da distribuição, guar-
dando a distância de segurança entre os 
comungantes;  

- em espaços interiores, o celebrante vai 
passar pelos bancos. Quem desejar co-
mungar fica de pé, quem não vai comun-
gar senta-se.

- é obrigatório higienizar as mãos antes e de-
pois de comungar, e se possível com o pró-
prio gel que cada pessoa/família trás de casa.

- procedimento: retira a máscara (sugeri-
mos tirar apenas de um lado e a ficar pendu-
rada na outra orelha); higieniza as mãos; 
coloca as mãos uma sobre a outra (geral-
mente a esquerda sobre a direita); recebe a 
comunhão e leva-a à sua boca; higieniza 
as mãos e coloca a máscara. 

 Não se diz verbalmente o “Amen”.

CELEBRAÇÕES [Graça e tibãeS]
- aos Domingos -

09h30 – na Igreja Paroquial de Padim da 
Graça (no adro e parque de estacionamento). 
Será ao ar livre, se o tempo assim permitir, 
e não terá restrição do número de pessoas, 
pois é possível distribuirem-se por diver-
sos espaços adjacentes. O estacionamento 
será no parque a cima do cemitério. 

19h00 – na Igreja Paroquial no Mosteiro 
de Mire de Tibães (no claustro do cemité-
rio ou no claustro do refeitório/plataforma 
junto à Hospedaria, conforme a afluência 
de pessoas). Para já definimos este horá-
rio da tarde, pois é aquele que pensamos 
ser o melhor, para proteger-nos e proteger 
os outros, dado que é um espaço turístico 
e, por isso, mais propício à propagação de 
contágio. 

Caso o tempo não permita celebrar ao ar 


