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Seja responsável!  

Evite a propagação da pandemia! 

Por si, por todos! 
 

 

 

 

 

 

 

BEM HAJAM 

• Se faz parte de um grupo de risco, evite o 

domingo e opte por um dia da semana; 

 

• O uso de máscara é obrigatório; 

 

• Higienize as mãos; 

 

• Siga as indicações das equipas de 

acolhimento; 
 

• Entre e saia por portas diferentes; 
 

• Ocupe os lugares indicados; 
 

• Respeite a distância mínima, mesmo para 

comungar; 
 

• Não distribua folhas, desdobráveis ou 

qualquer outro objecto de papel; 
 

• O ofertório faz-se à saída; 
 

• O gesto da paz continua suspenso; 
 

• Comungue em silêncio; 
 

• Receba o Corpo de Cristo nas suas mãos; 
 

• No fim da celebração, regresse logo a 

casa. 

 

«Não tenhais medo daqueles que 

matam o corpo» 
 

Hoje, depois de escolher os doze, Jesus envia-os 

a pregar e os instrui. Adverte-os acerca da 

perseguição que possivelmente sofrerão e 

aconselha-os qual deve ser a sua atitude:  

«Não tenhais medo daqueles que matam o 

corpo, mas são incapazes de matar a alma! 

Pelo contrário, temei Aquele que pode destruir 

a alma e o corpo no inferno!».  
 

O relato deste domingo desenvolve o tema da 

perseguição por Cristo com um estilo que 

recorda a última bem-aventurança do Sermão 

da Montanha . 
 

Confiar em que Deus estará junto de nós nos 

momentos difíceis dá-nos valentia para 

anunciar as palavras de Jesus em plena luz, e 

dá-nos a energia capaz de fazer o bem, para 

que por meio das nossas obras a gente possa 

dar glória ao Pai celeste. Ensina-nos Santo 

Anselmo: «Fazei tudo por Deus e por aquela feliz 

e eterna vida que nosso Salvador se digna 

conceder-nos no céu».  



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 
 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

apóstolos: «Não tenhais medo dos homens, 

pois nada há encoberto que não venha a 

descobrir-se, nada há oculto que não 

venha a conhecer-se. O que vos digo às 

escuras, dizei-o à luz do dia; e o que 

escutais ao ouvido proclamai-o sobre os 

telhados. Não temais os que matam o 

corpo, mas não podem matar a alma. 

Temei antes Aquele que pode lançar na 

geena a alma e o corpo. Não se vendem 

dois passarinhos por uma moeda? E nem 

um deles cairá por terra sem consentimento 

do vosso Pai. Até os cabelos da vossa 

cabeça estão todos contados. Portanto, 

não temais: valeis muito mais do que todos 

os passarinhos. A todo aquele que se tiver 

declarado por Mim diante dos homens, 

também Eu Me declararei por ele diante 

do meu Pai que está nos Céus. Mas àquele 

que Me negar diante dos homens, também 

Eu o negarei diante do meu Pai que está 

nos Céus». 
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Domingo XII do Tampo Comum 

Ano A 

 

D. Gilberto dos Reis 

Domingo, 21   
22º Aniversário de Tomada de Posse. 

 
 

 

Nascimento de São João Baptista 

Quarta 24 - Solenidade. 
 

19ª Aniversário da Ordenação Sacerdotal do 

nosso Pároco, Padre João Rosa José. 

Rezemos pelas suas intenções e  

pelo seu ministério. 
 

Movimento Cursilhos Cristandade 

Domingo, 28 às 17:00  
 

Eucaristia na Paróquia de S. Pedo da 

Marateca, presidida pelo Director Espiritual do 

Movimento, Padre Geraldo Kalamessa. 

Mt 10, 26 – 33  


