














Do Evangelho de S. Mateus

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 encontrá-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 
destes pequeninos, por ele ser 
meu discípulo, em verdade vos 
digo: Não perderá a sua recom-
pensa».

2 Reis 4, 8-16         Salmo 88 (89) 
Romanos 6, 3-11    Mateus 10, 37-42
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“Quem perder a sua vida por 
minha causa, há-de encontrá-la.” 

(Mt 10, 39)
1. Hoje deparamo-nos com uma das páginas 
mais duras do Evangelho. Pelas exigências que 
Jesus faz aos seus discípulos chega a ser 
incómoda. Podemos resumi-las nestas três 
condições que Jesus exige a quem o quer 
seguir: o desapego dos laços e afectos mais 
naturais, inclusive com a família; abraçar a 
cruz todos os dias; e estar disposto a perder 
a própria vida em favor do Evangelho. Por 
outras palavras, o que Jesus exige ao discípulo 
é a confiança total, uma confiança que se 
traduza na coragem de ficar sem qualquer 
outro tipo de apoio que não Ele próprio. E há 
uma imagem que resume tudo isto: a cruz, a 
de cada um, cada dia. Por isso se pode dizer 
que carregar a cruz é sinónimo de desapego 
e de doação total.




2. Muitas vezes parece que não entendemos o que 
significa abraçar a cruz. Já no tempo de Paulo ela era 
entendida como ‘escândalo para uns, loucura para 
outros’ (1 Cor 1, 23). E parece que hoje é entendida do 
mesmo modo. Ou, então, ficamos presos à ideia do 
sofrimento que ela acarreta e não vemos para além 
disso. Mas a cruz é muito mais. O próprio Jesus quer 
despertar em nós uma nova maneira de pensar e de 
viver a partir da cruz. Com ela convida-nos ao 
desapego de nós próprios a fim de termos o coração 
disponível tanto para Deus como para os irmãos. 
Com ela convida-nos à doação da nossa vida. A cruz é 
como que a balança que nos ajuda a equilibrar o olhar 
entre o céu e a terra, entre a comunhão com Deus e 
a comunhão com os irmãos, entre a nossa intimidade 
com Deus e a construção do Reino.
3. Nesta construção, a solidariedade é fundamental. E 
felizmente temo-la visto de modo especial nestes 
últimos tempos. Muitos irmãos nossos estão 
preocupados com o futuro, e esperam ajuda para 
reconstruir as suas vidas. Por essa razão, os cristãos 
devem ser ainda mais generosos com a sua 
comunidade cristã e com as instituições da Igreja. Mas 
o serviço aos irmãos não passa apenas pela 
solidariedade material. Nem só com dinheiro se 
reconstruirá o futuro. Este serviço passa também, e 
sobretudo, pela transmissão da esperança e da fé, pela 
atenção, o cuidado e a proximidade. Somos  convida-
dos a rezar, não apenas pelos que partiram, ou pelos 
que estão infectados, mas por todos nós, para nos 
recordarmos que renunciar a um pouco de espaço e 
tempo, partilhar o que temos, somos e sabemos, não é 
privação, mas oblação. Não é perda, é ganho. A oração 
recorda-nos que só quem partilha, ganha o céu.
Senhor Jesus, perdoa-me por fechar as portas do 
meu coração e da minha casa. E não é apenas a 
ti, Senhor, que devo pedir perdão. Perdoa-me, 
irmão, por não teres encontrado em mim o 
ombro amigo, a mão que levanta, o coração que 
ama e acolhe. Perdão, Senhor. Faz-me discípulo 
generoso, capaz de doar a própria vida. Amén.
Evangelho Domingo XIV do Tempo Comum:  Mateus 11, 25-30

Papa Francisco:
“Pensemos em David. 
Santo e pecador, perseguido 
e perseguidor, vítima e 
carnífice, o que é uma 
contradição. David era tudo 
isto, ao mesmo tempo. 
E também nós, 
na nossa vida, temos traços 
frequentemente opostos; 
na trama da vida, todos os 
homens pecam muitas vezes 
de incoerência. 
Na vida de David existe 
apenas um fio condutor que 
confere unidade a tudo o 
que acontece: a sua oração. 
Esta é a voz que nunca se 
apaga. David santo reza; 
David pecador reza; 
David perseguido reza; 
David perseguidor reza; 
David vítima reza. 
Até David carnífice reza. 
Este é o fio condutor da sua 
vida. Um homem de oração. 
Esta é a voz que nunca se 
apaga: quer assuma os tons 
do júbilo, quer os da 
lamentação, é sempre a 
mesma oração, só muda a 
melodia. Agindo assim, 
David ensina-nos a deixar 
que tudo faça parte do 
diálogo com Deus: 
tanto a alegria como a culpa, 
o amor como o sofrimento, 
a amizade como a doença. 
Tudo pode tornar-se 
palavra dirigida ao “Tu” 
que nos ouve sempre.

 Audiência Geral ,  24.06.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200624_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200624_udienza-generale.html








Provérbios
* Quem te ama, dir-te-á as verdades; e 
quem não te quer, as vaidades. (provérbio 
português)

* Cinco são os caminhos que conduzem à 
sabedoria: calar, escutar, recordar, estudar e 
trabalhar. (provérbio italiano)

* A verdadeira sabedoria consiste em 
saber que se sabe o que se sabe, e saber 
que não se sabe o que não se sabe. (pro-
vérbio chinês)

* Muitos querer casar-se com a sabedoria, 
mas não querem pagar as despesas da 
boda. (provérbio italiano)

Pensamentos soltos…
* Não deixes a vaca a guardar a erva do 
prado.

* Quem conhece os outros é erudito; 
quem se conhece a si próprio é sábio!

* Amanhã é o dia em que os preguiçosos 
têm muito que fazer…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ups! O que acontece ao procurar 
medicamentos inovadores…

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
No jardim público
Um velhinho, sentado no banco de jardim, 
queria oferecer a alguém a laranja que lhe 
sobrou do lanche. Sorridente, escolheu um 
menino que passeava com a mãe. 
Vira-se a mãe para o menino: 
- E agora, como é que se diz, filho?
O menino olhou para o velhinho e disse:
- Podes descascá-la?

No restaurante
Quando o empregado trouxe o frango o 
cliente perguntou:
- Ó senhor, não se envergonha de me 
trazer um frango que é só pelo e osso? 
O empregado de pronto lhe responde:
- Não me diga que também queria as penas!

No bar
Um casal de escoceses, acompanhado por 
um filho de sete anos, entra no bar e chama 
o empregado:
- Olhe, por favor, traga dois whyskies.
O miúdo, muito espantado, olhou para o pai 
e disse-lhe:
- Só pediste dois, pai?! Então a mãe 
não vai beber nada?!

Ainda no mesmo bar
- Ó Zé, o médico disse-te que não 
podias beber mais de um cálice de 
aguardente por dia, e tu já vais no quinto!?
- Está tudo controlado, ó Tó! Tem calma! 
Consultei cinco médicos e todos me deram 
a mesma receita!

No galinheiro
- Que diz um pato a outro pato?
- Olá mano! Estamos empatados!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Soluções do Boletim nº 33 (21.06.2020)
1. a pulga; 2. o relógio; 3. os tornozelos



Encerramento da Catequese
Com o fim das aulas, chega também ao fim 
mais um ano de catequese, que, por causa 
da pandemia, teve um final muito diferente 
daquele que todos desejávamos. 
Desde 13 de Março foram suspensas todas 
as actividades catequéticas e litúrgicas pre-
senciais. Os catequistas adaptaram-se aos 
novos tempos; e pelos meios telemáticos, 
através da internet, do telemóvel e da tele-
visão tentaram estar perto dos seus 
catequizandos, ajudando-nos no processo 
de aprofundamento da fé cristã. Aos cate-
quistas da paróquia do Fundão deixamos 
uma palavra de muito apreço e conside-
ração pelo trabalho desenvolvido. Em nome 
das crianças e das famílias, bem-haja! 

Preparação do novo ano 
pastoral 2020/2021
Tendo em vista a preparação do novo ano 
pastoral, que se iniciará em meados de 
Setembro, o pároco e o Secretariado 
Paroquial da Catequese já iniciaram a análi-
se das possibilidades pastorais que poderão 
ser implementadas e desenvolvidas nesta 
paróquia. Uma das fortes possibilidades é a 
implementação do modelo de Catequese 
Familiar no primeiro ciclo (1º, 2º e 3º ano).
Outra possibilidade que será avaliada pelo 
conjunto dos catequistas poderá passar 
pela duplicação dos grupos de catequese e 
por uma reorganização do calendário.

Inscrições e renovações on-line 
de matrículas na catequese 
A paróquia está a organizar uma plataforma 
digital para que as famílias possam fazer a 
primeira inscrição e/ou a renovação das 
matrículas na Catequese através da 
internet, poupando-se assim o incómodo 
da deslocação à Secretaria Paroquial. 

Vaticano apresentou novo
Diretório para a Catequese
A Santa Sé apresentou esta quinta-feira o 
novo Directório para a Catequese. A nova 
edição sublinha o impacto das novas 
tecnologias e da globalização na transmis-
são da fé, para além de  defender uma 
maior atenção às pessoas com deficiência, 
migrantes e reclusos. 
Os catequistas são desafiados a aproximar 
a linguagem na rede com a linguagem 
religiosa, num acompanhamento pessoal 
que leve “cada jovem a redescobrir o seu 
projecto pessoal de vida”. A Santa Sé 
destaca também a “exigência de colocar 
tudo em chave evangelizadora”, projectan-
do “espaços e propostas concretas para o 
primeiro anúncio e para repensar a 
iniciação cristã”. O Directório para a 
Catequese sublinha ainda a atenção a 
questões sociais, ecológicas, culturais e 
espirituais do mundo contemporâneo.

Decretos sobre a reorganização
da Diocese da Guarda
Na sequência da Assembleia Diocesana de 
representantes realizada no ano de 2017 e 
que vinha sendo preparada desde o ano de 
2014, em processo de caminhada sinodal, o 
bispo da Guarda publicou dois decretos 
com data de 22 de fevereiro de 2020 que 
prevêem a redução do número de 
arciprestados e uma nova configuração dos 
serviços diocesanos de pastoral. + Aqui.

12º aniversário da ordenação
sacerdotal do pároco do Fundão
O Padre Hélder Tomás Lopes completa 
amanhã mais um ano de vida sacerdotal. Foi 
ordenado a 29 de Junho de 2008, na Sé da 
Guarda. Celebrará missa em acção de gra-
ças, com a comunidade, 2ª-feira, às 8h30. 

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

https://www.jornalaguarda.com/index.php/igreja/diocese/aos-que-estes-dois-decretos-gerais-virem-saude-e-bencao
https://www.jornalaguarda.com/index.php/igreja/diocese/aos-que-estes-dois-decretos-gerais-virem-saude-e-bencao

