














Do Evangelho de S. Mateus

Jesus, ao ver as multidões, encheu-
Se de compaixão, porque andavam 
fatigadas e abatidas, como ovelhas 
sem pastor. Jesus disse então aos 
seus discípulos: «A seara é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. 
Pedi ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara». 
Depois chamou a Si os seus doze 
discípulos e deu-lhes poder de ex-
pulsar os espíritos impuros e de cu-
rar todas as doenças e enfermida-
des. São estes os nomes dos doze 
apóstolos: primeiro, Simão, chamado 
Pedro, e André, seu irmão; Tiago, 
filho de Zebedeu, e João, seu irmão; 
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, 
o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e 
Tadeu; Simão, o Cananeu, e Judas 
Iscariotes, que foi quem O entre-
gou. Jesus enviou estes Doze, 
dando-lhes as seguintes instruções: 
«Não sigais o caminho dos gentios, 
nem entreis em cidade de samarita-
nos. Ide primeiramente às ovelhas 
perdidas da casa de Israel. Pelo 
caminho, proclamai que está perto 
o reino dos Céus. Curai os enfer-
mos, ressuscitai os mortos, sarai os 
leprosos, expulsai os demónios. 
Recebestes de graça, dai de graça».
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“Pedi ao Senhor da seara 
que mande trabalhadores…”          

(Mt 9, 38)
1. No Evangelho deste Domingo somos 
introduzidos no chamado ‘discurso missioná-
rio’. O contexto deste ‘ensaio teológico’ sobre 
a missão da Igreja, começa precisamente com a 
apresentação do nome dos doze Apóstolos. É 
bom recordar que quando Jesus chamou os 
Doze, queria também fazer uma referência 
simbólica às doze tribos de Israel. Por isso se 
pode dizer que nestes Doze, que marcam o 
início da Igreja, está representado o novo Povo 
de Deus. E esta conclusão é de suma impor-
tância para entendermos que a missão da 
Igreja não é algo exclusivo de padres ou reli-
giosos consagrados. A Igreja é muito mais que 
a Instituição ou a ‘Societas Perfecta’ de que 
falava o Concílio Vaticano I (séc. XIX). Por isso, 
é pertinente perguntarmo-nos quem são os 
‘apóstolos’ de hoje a quem Jesus dá a missão 
de anunciar a Boa Nova?

     Êxodo 19, 2-6a      Salmo 99 (100) 
Romanos 5, 6-11     Mt 9, 36 – 10, 8




2. O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, 
abriu espaço à participação laical, tentando ultrapassar 
um modelo de Igreja demasiado clerical. Antes disso, 
muitos leigos eram meros espectadores passivos da 
acção do clero. Chegava-se ao cúmulo de termos 
cristãos a rezar o terço enquanto assistiam à missa 
rezada em latim. Baseado numa imagem de Igreja Povo 
de Deus, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo, 
o espírito conciliar reforçou a ideia de que, pelo 
baptismo, todos somos constituídos sacerdotes, 
profetas e reis. Por isso, ao relermos este evangelho, 
quando Jesus chama cada um dos Doze pelo seu 
nome, é importante reconhecer que, neles, continua a 
chamar cada um daqueles que hoje fazem parte do 
novo Povo de Deus, a Igreja. Jesus deixou o mandato 
de evangelizar todos e cada um daqueles que fazemos 
e somos parte integrante desta sua Igreja.

3. Numa intervenção nas Congregações Gerais antes 
do Conclave de 2013, que ficou famosa, o ainda 
cardeal Jorge Mario Bergoglio dizia que “quando a 
Igreja não sai de si mesma para evangelizar, torna-se 
autorreferencial e então adoece”. É por isso que o 
Papa Francisco nos diz na exortação Evangelii Gau-
dium que são necessários “discípulos missioná-
rios” (EG 120), indicando que todos os discípulos de 
Jesus têm de assumir esta missão da Igreja. Quando 
Jesus nos diz: “Pedi ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara” (Mt 9, 38), não deseja 
pois que apenas peçamos mais padres. Quer, 
sobretudo, que a oração nos abra à missão na Igreja. É 
que rezar não é tentar convencer Deus. É, acima de 
tudo, perceber o que Ele quer de nós. É este diálogo 
com Deus que aproxima a nossa mente e coração à 
Sua vontade.
Senhor Jesus, continuas a comover-te com tantas 
multidões que parecem ovelhas sem pastor, e a 
pedir aos teus discípulos que não fiquem 
sentados nas Igrejas, mas saiam em missão. 
Chamas-me pelo nome e me convidas a fazer 
parte do grupo dos que deixaram tudo para te 
seguir. Faz de mim discípulo missionário. Amén.
Evangelho Domingo XII do Tempo Comum:  Mateus 10, 26-33

Papa Francisco:
“Todos nós temos um 
encontro marcado com 
Deus de noite, na noite 
da nossa vida, nas muitas 
noites da nossa vida: 
momentos escuros, 
momentos de pecado, 
momentos de desorientação. 
Há ali um encontro com 
Deus, sempre. 
Ele nos surpreenderá 
quando menos esperamos, 
quando nos encontramos 
verdadeiramente sozinhos. 
Nessa mesma noite, lutando 
contra o desconhecido, 
tomaremos consciência 
de que somos apenas 
pobres homens 
- ouso dizer “infelizes” - 
mas, precisamente nessa 
altura, quando nos sentirmos 
“pobres homens”, 
não deveremos recear: 
porque, nesse preciso 
momento, Deus nos dará 
um novo nome, que contém 
o sentido de toda a nossa 
vida; Ele mudará os nossos 
corações e nos dará a 
bênção reservada 
para aqueles que se deixam 
transformar por Ele. 
Este é um bom convite 
para nos deixarmos 
transformar por Deus. 
Ele sabe como fazer, 
porque conhece 
cada um de nós.

Audiência Geral, 10.06.2020
[Catequese completa: aqui] 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200610_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200610_udienza-generale.html








Definições
Felicidade: Manta de retalhos cosidos pela 
imaginação.
Estatística: Aquela nova ciência segundo a 
qual, se tu comeres dois bifes e eu 
nenhum, se conclui que comemos um bife 
cada um.
Rede: Porção de buracos ligados por um 
fio.
Cobardia: Reacção de quem, no momento 
do perigo, raciocina com as pernas.

Cúmulos
Cúmulo dos cúmulos: um mudo a telefonar a 
um surdo a dizer-lhe que um cego viu um 
paralítico a correr atrás de um careca para 
lhe arrancar os cabelos!
Da lentidão: fazer uma corrida sozinho e 
chegar em segundo lugar!
Da preguiça: casar com uma mulher grávida.
Da rapidez: fechar uma gaveta e deixar a 
chave lá dentro. 
Da distração: comer o guardanapo e depois 
limpar-se ao bife.
……………………………………………………………………………………………….

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Na catequese…
- Zéquinha, quantas são as pessoas da 
Santíssima Trindade?
- Não sei, senhor prior.
- Não sabes? Tens de ir aprender.
- E o senhor prior sabe com quantos 
dentes nasce um chibo?
- Óh! Sei lá! 
- Então também tem de ir aprender.
Na semana seguinte pergunta o padre:
- Então, Zéquinha, já sabes quantas são as 
pessoas da Santíssima trindade?
- E o senhor prior já sabe com quantos 
dentes nasce um chibo?
- Nasce com cinco, meu menino!
- E são por baixo ou por cima? 

Quatro mães orgulhosas…
Quatro mães discutem acerca dos méritos 
de seus filhos. Diz a primeira:
- O meu filho é Núncio. Todos lhe dizem: 
“Bom dia, Monsenhor!”.
- O meu - diz a segunda - é Bispo. Todos lhe 
dizem: “Bom dia, Excelência!”.
- O meu filho - diz a terceira - é Cardeal. 
Todos o saúdam:  “Bom dia, Eminência!”.
- O meu filho - disse a quarta mulher - 
mede dois metros e pesa mais de 130 quilos. 
Mal se apresenta nalgum lado, logo toda a 
gente exclama: “Meu Deus!”.

A tia para a sobrinha:
- Lili, hoje vou dar-te uma boa notícia!
- Diga, titi, o que é?
- Olha, já tens um irmãozinho!
- Ai que bom! Vou já dizer à mamã!

Pergunta a velhota ao polícia:
- Quantos anos me dá?
- Não lhe dou nenhuns! Contente-se com 
os que tem, que já não devem ser poucos!



19 de Junho: Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus
O bispo da Guarda, como outros bispos 
portugueses, remarcaram a Missa Crismal 
para a próxima sexta-feira, dia 19 de Junho, 
dia da Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus, e dia de oração pela santificação dos 
sacerdotes. Este ano vão assinalar os seus 
jubileus sacerdotais os seguintes sacerdotes 
da Diocese da Guarda: Padre Francisco 
Salvado Gralha, natural do Alcaide, celebra 
70 anos de sacerdócio; Padre António 
Espinha Monteiro, pároco de Almendra, 
celebra 60 anos de sacerdócio; Padre Vitor 
Paiva Ramos, natural de Manteigas e Padre 
Henrique Rodrigues dos Santos, natural da 
Estação da Guarda celebram 25 anos de 
sacerdócio. 
D. Manuel Felício anunciou que a Missa 
Crismal será celebrada na Sé da Guarda, às 
11h00, à porta fechada, apenas com a 
presença do clero, por causa das condicio-
nantes sanitárias em vigor, de modo a evitar 
a propagação da pandemia COVID-19.  

Coração de Jesus no Fundão
A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
será assinalada na paróquia do Fundão com 
Missa Solene, na próxima sexta-feira, dia 19 
de Junho, às 19h15. Nesse dia rezaremos 
pela santificação de todos os sacerdotes e 
pediremos mais vocações de consagração 
para a Igreja. Na Igreja Matriz do Fundão 
existe um altar raro, dedicado ao Sagrado 
Coração de Jesus. O altar colateral direito, 
além da imagem de Jesus com o seu 
coração aberto, apresenta também uma 
imagem de Santa Margarida Maria Alacoque, 
nascida em 1647, falecida em 1690, e 
canonizada em Roma a 13 de Maio de 
1920, há 100 anos, pelo Papa Bento XV.

Cardeal Tolentino Mendonça
Se ainda não teve oportunidade de ler o 
profundo e iluminador discurso que o 
Cardeal D. José Tolentino Mendonça fez na 
cerimónia oficial do 10 de Junho, no 
Mosteiro dos Jerónimos, sobre “o que é 
amar um país” pode lê-lo na íntegra aqui.  
No Boletim Paroquial citamos apenas um 
parágrafo: “O pior que nos poderia 
acontecer seria arrumarmos a sociedade 
em faixas etárias, resignando-nos a uma 
visão desagregada e desigual, como se não 
fossemos a cada momento um todo 
inseparável: velhos e jovens, reformados e 
jovens à procura do primeiro emprego, 
avós e netos, crianças e adultos no auge do 
seu percurso laboral”.

Cardeal Manuel Clemente
D. Manuel Clemente, lamentou hoje que o 
Parlamento tenha regressado à discussão 
da legalização da eutanásia. “A nossa 
posição é a mesma: a vida é um todo e tem 
de ser respeitada como um todo, da con-
cepção à morte natural”. A posição surge 
depois do regresso das reuniões do grupo 
de trabalho que vai tratar o assunto na 
especialidade, procurando um texto de 
consenso dos cinco projetos aprovados na 
generalidade, em fevereiro. “Falamos de 
cuidados paliativos e é muito importante e 
estão muito longe de cobrir toda a nossa 
rede de saúde. É muito importante que se 
alargue, mas paliativo quer dizer ‘o que 
acolhe, o que envolve’ e é a sociedade, 
somos nós próprios que nos temos de 
tornar paliativos para que ninguém sinta 
vontade de se ir embora.” Mais aqui.

Missas na Igreja do Fundão:
Sábados:    18h30,  21h30
Domingos:  08h30,  11h00  e  17h00

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00

https://agencia.ecclesia.pt/portal/guarda-bispo-sacerdotes-e-diaconos-celebram-missa-crismal-a-19-de-junho-seguido-de-encontro-de-clero/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/o-que-e-amar-um-pais-cardeal-d-jose-tolentino-mendonca/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-sociedade-patriarca-lamenta-regresso-do-processo-parlamentar-para-a-legalizacao-da-eutanasia/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/guarda-bispo-sacerdotes-e-diaconos-celebram-missa-crismal-a-19-de-junho-seguido-de-encontro-de-clero/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/o-que-e-amar-um-pais-cardeal-d-jose-tolentino-mendonca/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-sociedade-patriarca-lamenta-regresso-do-processo-parlamentar-para-a-legalizacao-da-eutanasia/

