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XIII DOMINGO 
DO TEMPO 

COMUM

LEITURA I: 
SAB 1, 13-15; 

2,23-24

SALMO 
29 (30) 

REFRÃO: EU 
VOS LOUVAREI, 

SENHOR, 
PORQUE ME 
SALVASTE.

LEITURA II: 
2 COR 8, 7.9.13-

15

EVANGELHO SEGUNDO S. MARCOS  5, 21-43
Naquele tempo, depois de Jesus ter 
atravessado de barco para a outra 
margem do lago, reuniu-se uma grande 
multidão à sua volta, e Ele deteve-se 
à beira-mar. Chegou então um dos 
chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao 
ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-
Lhe com insistência: «A minha filha 
está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, 
para que se salve e viva». Jesus foi com 
ele, seguido por grande multidão, que 
O apertava de todos os lados. Ora, certa 
mulher que tinha um fluxo de sangue 
havia doze anos, que sofrera muito nas 
mãos de vários médicos e gastara todos 
os seus bens, sem ter obtido qualquer 
resultado, antes piorava cada vez mais, 
tendo ouvido falar de Jesus, veio por 
entre a multidão e tocou-Lhe por detrás 
no manto, dizendo consigo: «Se eu, ao 
menos, tocar nas suas vestes, ficarei 
curada». No mesmo instante estancou 
o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo 
que estava curada da doença. Jesus 
notou logo que saíra uma força de Si 
mesmo. Voltou-Se para a multidão e 
perguntou: «Quem tocou nas minhas 
vestes?». Os discípulos responderam-
Lhe: «Vês a multidão que Te aperta e 
perguntas: ‘Quem Me tocou?’». Mas 
Jesus olhou em volta, para ver quem 
O tinha tocado. A mulher, assustada 
e a tremer, por saber o que lhe tinha 

acontecido, veio prostrar-se diante 
de Jesus e disse-Lhe a verdade. Jesus 
respondeu-lhe: «Minha filha, a tua fé 
te salvou». Ainda Ele falava, quando 
vieram dizer da casa do chefe da 
sinagoga: «A tua filha morreu. Porque 
estás ainda a importunar o Mestre?». 
Mas Jesus, ouvindo estas palavras, 
disse ao chefe da sinagoga: «Não temas; 
basta que tenhas fé». E não deixou que 
ninguém O acompanhasse, a não ser 
Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 
Quando chegaram a casa do chefe 
da sinagoga, Jesus encontrou grande 
alvoroço, com gente que chorava e 
gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: 
«Porquê todo este alarido e tantas 
lamentações? A menina não morreu; 
está a dormir». Riram-se d’Ele. 
Jesus, depois de os ter mandado sair 
a todos, levando consigo apenas o pai 
da menina e os que vinham com Ele, 
entrou no local onde jazia a menina, 
pegou-lhe na mão e disse: «Talita 
Kum», que significa: «Menina, Eu te 
ordeno: Levanta-te». Ela ergueu-se 
imediatamente e começou a andar, 
pois já tinha doze anos. Ficaram 
todos muito maravilhados. Jesus 
recomendou-lhes insistentemente que 
ninguém soubesse do caso e mandou 
dar de comer à menina.
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HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h

        Informações do CPE
ESTAMOS A RECRUTAR!
 
EDUCADOR SOCIAL:
Licenciatura ou Mestrado em Educação Social; Carta de condução; 35 
horas semanais (horário flexível; disponibilidade para trabalhar ao sábado);
 
TÉCNICO CAFAP:
Terapeuta Familiar; Carta de condução; 35 horas semanais (horário 
flexível; disponibilidade para trabalhar ao sábado);
 
COZINHEIRO:
Formação em HACCP; Experiência em cozinha; Disponibilidade para 
trabalhar de quinta a segunda-feira; Trabalhar em equipa.
Envio de candidaturas até 30 de junho para: recrutamento@cpestoril.pt
 
REFORÇO NA MERCEARIA
 
A Mercearia Solidária vai estar encerrada no mês de agosto e assim 
vamos permitir que os nossos beneficiários comprem o dobro dos 
alimentos e produtos que precisam.
Precisamos da vossa ajuda para reforçar stock na mercearia com:
- Latas de atum, latas de salsichas, massa, arroz, grão, azeite, bolachas, 
papas e cereais, fraldas 4/5/6, toalhitas, pasta de dentes, detergente lava 
tudo para o chão.
As entregas são feitas na receção do CPE ou na entrada da Igreja da Boa 
Nova ou Igreja de Sto António.
Muito obrigado pela vossa generosidade! 

QUE PAPAS MARCARAM PRESENÇA NA JMJ?

Depois de instituída, por João Paulo II em 1985, a JMJ 
contou sempre com a presença dos seus sucessores, 
que acolheram a ideia com entusiasmo. Poucos meses após a sua 
eleição papal, Bento XVI participou no encontro de Colónia, Alemanha, 
em 2005, curiosamente no seu país de origem. Posteriormente, esteve 
em Sydney, Austrália, no ano de 2008. Também esteve em Madrid, 
Espanha, em 2011. Em 2013, a primeira viagem apostólica do Papa 
Francisco fora de Itália levou-o ao Rio de Janeiro, no Brasil, por ocasião 
da JMJ. Esteve em Cracóvia, na Polónia, e também presidiu, mais 
recentemente, à JMJ 2019, na Cidade do Panamá, no Panamá.



ASSEMBLEIA 
SINODAL DE LISBOA
No passado fim de semana, 
18 e 19 Junho, realizou-se 
a etapa final do processo 
de avaliação da recepção 
da Constituição Sinodal de 
Lisboa (CSL), com a reunião 
dos membros da Assembleia 
Sinodal convocada pelo 
nosso Patriarca. | No 
seguimento do inquérito 
enviado a todas as paróquias 
do Patriarcado foi elaborado 
um Documento de Trabalho 
que foi avaliado quanto à 
percepção que a Diocese 
teve e tem do caminho 
sinodal lançado há já sete 
anos (2014) e que culminou 
com a implementação 
das conclusões do Sínodo 
ao longo dos últimos 
quatro anos. | No final 
dos trabalhos foi emitido 
um Documento Final 
em que se apontam as 
seguintes conclusões: | Sob 
o lema geral de “O sonho 
missionário de chegar a 
todos”, viveram-se 4 anos 
em que se trabalhou mais 
em detalhe em cada ano, a 
“Palavra de Deus como lugar 
onde nasce a Fé”, “ Liturgia-
Lugar de encontro com Deus 
e com os irmãos”, “Sair com 
Cristo ao encontro de todas 
as periferias” e finalmente 
como traço comum a todos 
estres temas “Fazer da 
Igreja uma rede de relações 
fraternas”. | A avaliação 
feita pela Assembleia 
Sinodal foi muito positiva, 

APONTAMENTO
DA SEMANA

Da curiosidade à necessidade. Por que 
razão seguimos Jesus Cristo? Este é o passo 

que queremos aprender com estas duas 
singulares humanidades que se distinguem 

no meio de toda uma multidão anónima. 
Seguir Jesus como simples espectadores, 

sem O querermos tocar e ser tocado por 
Ele ou, - quer tímida, quer decididamente -, 

reconhecer n’Ele uma eficácia vivificante, 
uma potência recriadora exclusiva que 

nos recupera dos escombros da nossa 
dor, solidão, miséria e corruptibilidade. 

Vertiginosa liberdade! Bendita necessidade!

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Conselho

Sob a inspiração do Espírito Santo, o crente recebe o dom do 
conselho, pelo qual intui rectamente, de forma habitual, o que 
convém fazer em dada circunstância, em ordem ao fim sobrenatural 
da sua vida. É diferente da virtude da prudência, a qual pressupõe 
um raciocínio, enquanto que o dom do conselho se dá por intuição, 
não dependendo de um processo racional. Na verdade, o dom 
do conselho vem aperfeiçoar a virtude da prudência e torna-se 
particularmente oportuno quando o juízo da acção a tomar deve 
ser rápido, não havendo tempo para a ponderação necessária à 
prudência. Entre os efeitos deste dom do Espírito Santo estão o 
facto de nos preservar do auto-engano na nossa consciência moral 
(quando julgamos como bem o que é mal), assegurar a resolução 
acertada de situações difíceis e imprevistas e inspirar-nos os meios 
para governar bem o que está à nossa responsabilidade. Para 
favorecer a presença em nós deste dom, ajuda cultivar a humildade, 
evitar a precipitação nas decisões e crescer em sensibilidade às 
inspirações de Deus.
Pe. João

reconhecendo, no 
entanto, que este é apenas 
um primeiro desbravar de 
caminho e que a principal 
conclusão a que se chegou 
é que devemos continuar 
neste MODO SINODAL 
DE SER IGREJA, 
IGREJA CONVOCADA 
E EM CAMINHO. 
Este processo permitiu 
renovar e fortalecer a 
COMUNHÃO. | Outra 
conclusão retirada 
é a CONSCIÊNCIA 
DA IDENTIDADE 
MISSIONÁRIA DA 
IGREJA, que não 
pode esmorecer neste 
mandato explícito de 
Jesus Cristo aos seus 
discípulos: “Ide e anunciai 
a Boa Nova a toda a 
gente”. Todos somos 
discípulos e missionários. 
| O Documento 
Final apresenta 
seguidamente toda uma 
série de DESAFIOS 
NESTE CAMINHO 
SINODAL, a partir 
dos temas trabalhados 
anteriormente, 
como indicado. E, 
finalmente, coloca 
em destaque algumas 
OPÇÕES PASTORAIS 
PRIORITÁRIAS, 
nomeadamente:
-- Dar continuidade ao 
processo sinodal.
-- Apostar na Pastoral 
juvenil e universitária, a 
caminho da JMJ Lisboa 
2023.

-- Implementar 
estratégias de resposta 
aos problemas das 
instituições socio-
caritativas.
-- Reflexão sobre a 
criação de unidades 
pastorais
-- Favorecer 
o dinamismo 
evangelizador em toda 
a Igreja Diocesana. 
| Recomendamos a 
leitura do Documento 
Final na sua totalidade, 
que podem consultar 
no site do Patriarcado 
de Lisboa. | A 
Assembleia Sinodal 
entregou o seu trabalho 
e as suas conclusões 
nas mãos amorosas de 
Maria, Mãe da Igreja, 
imagem perfeita do 
discípulo de Jesus. 

Férias
O Boletim Paroquial vai 
a banhos, regressando 
em Setembro. A equipa 
que semanalmente 
escreve, organiza, 
desenha, imprime e, de 
outra forma partilha 
na feitura do Boletim, 
deseja a todos umas 
boas férias.

COMENTÁRIO AO EVANGELHO
Deus ama a vida! Ele quer apenas 
a vida! “Deus criou o homem 
para ser incorruptível” (primeira 
leitura). Pelo seu Filho, salva-nos 
da morte: eis porque Lhe damos 
graças em cada Eucaristia. Na 
sua vida terrena, Jesus sempre 
defendeu a vida. O Evangelho 
de hoje relata-nos dois episódios 
que assinalam a defesa da vida: 
Ele cura, Ele levanta. Ele torna 
livres todas as pessoas, dá-lhes 
toda a dignidade e capacidade 
para viver plenamente. Sabemos 
dizer-Lhe que Ele é a nossa 
alegria de viver? | Estamos em 
tempo de verão, início de férias... 
É uma ocasião propícia para 
celebrar a festa da vida! O 13º 
domingo celebra a vida mais 
forte que a morte, celebra Deus 
apaixonado pela vida. Convém, 
pois, que na celebração deste dia 
a vida expluda em todas as suas 
formas: na beleza das flores, nos 
gestos e atitudes, na proclamação 
da Palavra, nos cânticos e 
aclamações, na luz. No cântico 
do salmo e na profissão de fé, 
será bom recordar que é o Deus 
da vida que nós confessamos, 
as suas maravilhas que nós 
proclamamos. Durante toda a 
missa, rezando, mantenhamos a 
convicção expressa pelo Livro da 
Sabedoria: “Deus não Se alegra 
com a perdição dos vivos”.

in Dehonianos


