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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 aco-

lhimento; 
 

• 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. 

Hoje, ao escutar da boca de Jesus: « Quem 

ama pai ou mãe mais do que a mim, não é 

digno de mim. E quem ama filho ou filha mais 

do que a mim não é digno de mim. » ficamos 

desconcertados.  
 

Agora bem, ao aprofundar um pouco mais, 

notamos a lição que o Senhor quer transmitir-

nos: para o cristianismo, o único absoluto é 

Deus e seu Reino.  
 

Cada qual deve descobrir sua vocação —

possivelmente esta é a tarefa mais delicada 

de todas— e segui-la fielmente.  
 

Se um cristão ou cristã têm vocação matri-

monial, devem levar a cabo sua vocação 

consiste em amar a sua família tal como Cris-

to ama a Igreja.  
 

A vocação à vida religiosa ou ao sacerdócio 

pede não antepor os vínculos familiares aos 

da fé, se com isto não faltamos aos requisitos 

básicos da caridade cristã.  
 

Os vínculos familiares não podem escravizar 

e afogar a vocação à que somos chamados.  

Horário de Verão 

 1 de Junho  a 18 de Setembro 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 
 

 

 

 

 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

apóstolos: “Quem ama o pai ou a mãe 

mais do que a Mim, não é digno de Mim; 

e quem ama o filho ou a filha mais do 

que a Mim, não é digno de Mim. Quem 

não toma a sua cruz para Me seguir, não 

é digno de Mim. Quem encontrar a sua 

vida há-de perdê-la; e quem perder a 

sua vida por minha causa, há-de encon-

trá-la. Quem vos recebe, a Mim recebe; 

e quem Me recebe, recebe Aquele que 

Me enviou. Quem recebe um profeta por 

ele ser profeta, receberá a recompensa 

de profeta; e quem recebe um justo por 

ele ser justo, receberá a recompensa de 

justo. E se alguém der de beber, nem que 

seja um copo de água fresca, a um des-

tes pequeninos, por ele ser meu discípulo, 

em verdade vos digo: não perderá a sua 

recompensa”.  
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Domingo XIII do Tampo Comum 

Ano A 

 

 

Movimento Cursilhos Cristandade 
Domingo, 28 às 17:00  

 

Eucaristia na Paróquia de S. Pedo da Marate-

ca, presidida pelo Director Espiritual do Movi-

mento, Padre Geraldo Kalamessa. 

 

Mt 10, 37 – 42  

 

Segunda, 29 de Junho 2020 
 

Solenidade 
 

Celebramos a solenidade de São Pedro 

e São Paulo, que foram fundamentos da 

Igreja primitiva e, portanto, da nossa fé 

cristã.  
 

Apóstolos do Senhor, testemunhas da 

primeira hora, viveram aqueles momen-

tos iniciais de expansão da Igreja e sela-

ram com o seu sangue a fidelidade a 

Jesus.  
 

Oxalá nós, cristãos do séc. XXI, saibamos 

ser testemunhas credíveis do amor de 

Deus no meio dos homens, tal como o 

foram estes dois Apóstolos e como têm 

sido tantos e tantos dos nossos conterrâ-

neos.  
 

A fé dos apóstolos é a fé da Igreja, una, 

santa, católica e apostólica.  
 

Desde a confissão de Pedro em Cesa-

reia de Felipe, cada dia, na Igreja, Pedro 

continua dizendo: «Tu és o Cristo, o Filho 

de Deus vivo». 
 

Desde então até nossos dias, uma multi-

dão de cristãos de todas as épocas, ida-

des, culturas e, de qualquer outra coisa 

que possa estabelecer diferenças entre 

os homens, proclamou unanimemente a 

mesma fé vitoriosa.  

S. Pedro e S. Paulo 
Apóstolos 


