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DIOCESE DE HAMILTON BERMUDA 
P.O. Box HM 1191 EX Bermuda 

tel.:(441) 292-0607 

http://www.romancatholicbermuda.bm 

Dom Wes Spiewak, C.R. 

Bispo Católico da Bermuda 

Pe. Júlio, C.R. Vigário Episcopal Português 

Ministros da Comunhão Margarida Rodrigues Natividade Correia Sónia Franco Ana Maria Medeiros 

Leitores  Stephanie Ferraz António Medeiros   

Colectores José Marques João Almeida Osvaldo Frias José Cunha 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa  25 de Agosto de 2019 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850  

05/08/19: Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Natália Pacheco e Família* 

12/08/19: Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge  Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e  Família* 

19/08/19: José Oliveira e Família* José Marques e  Família* António Chibante e Família*  

26/08/19: Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e  Família* Fátima Pacheco e Família *  

    

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa 

18 de Agosto: Manuel Medeiros, Maria de Jesus Andrade, Francisca do Rosário 

e João Carlos Frias 

25 de Agosto: José Amelia e Rogério, Isaul Cordeiro, João da Silva e Almas do 

Purgatório  

Boletim Dominical Português 

«Se a Igreja não receber 
este fogo, ou se não o 
deixar entrar em si, tor-
nar-se-á uma Igreja ar-

refecida, 

ou apenas tíbia, incapaz 
de dar vida porque feita 
de cristãos frios e mor-

nos.» 

O Evangelho deste domin-

go (cf. Lc 12, 49-53) faz 

parte dos ensinamentos de 

Jesus, dirigidos aos discípu-

los ao longo da sua subida rumo a Jerusalém, onde o espera a morte na cruz. Para 

indicar a finalidade da sua missão, Ele serve-se de três imagens: o fogo, 

o batismo e a divisão. Hoje desejo falar da primeira imagem: o fogo. 

Jesus exprime-a com as seguintes palavras: «Eu vim lançar fogo sobre a ter-

ra; e que quero Eu, senão que ele já se tenha ateado?» (v. 49). O fogo de que Je-

sus fala é a chama do Espírito Santo, presença viva e concreta em nós, a partir do 

dia do nosso Batismo. Ele — o fogo — é uma força criadora que purifica e renova, 

queima toda a miséria humana, todo o egoísmo e todo o pecado, transforma-nos a 

partir de dentro, regenera-nos e torna-nos capazes de amar.  

18 18 18 DE AGOSTO DE 201DE AGOSTO DE 201DE AGOSTO DE 201999———20º DOMINGO DO TEMPO COMUM (((ANO C)ANO C)ANO C) 

Fátima, 13 ago 2019 (Ecclesia) – O prefeito da Congregação para os Bispos disse 
hoje que a mensagem de Fátima “é e continua a ser a Paz” e “permanece mais atual 
do que nunca”, na peregrinação internacional aniversária de agosto ao santuário ma-
riano português. 
“A mensagem de Fátima permanece mais atual do que nunca, porque nuvens carre-
gadas pairam sobre o planeta e nós não sabemos o que nos reserva o amanhã. Ain-
da que o Santo Padre venha multiplicando as iniciativas e assumindo a defesa dos 
mais vulneráveis na causa da paz, nomeadamente através da promoção de uma eco-
logia humana integral, muitos são os líderes políticos que se fecham cada vez mais 
ao diálogo, à compaixão e à paz”, afirmou D. Marc Ouellet. 
Na homilia da peregrinação internacional aniversária de agosto, o cardeal canadiano 

explicou que sendo “contemporânea da Primeira Guerra Mundial e do seu epílogo 

revolucionário na Rússia” a mensagem de Fátima “permanece mais atual do que nun-

ca”, “é e continua a ser a Paz, a garantia da paz, da oração e da penitência para a 

paz do mundo”. 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/fatima-d-marc-ouellet-afirma-que-mensagem-de-

paz-permanece-mais-atual-do-que-nunca/  

http://www.romancatholicbermuda.bm
https://agencia.ecclesia.pt/portal/fatima-d-marc-ouellet-afirma-que-mensagem-de-paz-permanece-mais-atual-do-que-nunca/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/fatima-d-marc-ouellet-afirma-que-mensagem-de-paz-permanece-mais-atual-do-que-nunca/
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Introdução ao espírito da Celebração  

Jesus anima-nos a viver este encontro com Ele para nos 

enchermos do fogo do Seu amor, que veio acender na terra. E 

assim sermos verdadeiramente felizes e comunicarmos aos ou-

tros essa mesma felicidade. 

O pecado afasta-nos dEle e rouba-nos a alegria. Examine-

mo-nos e peçamos perdão. 

 

 Primeira Leitura  

Jeremias 38, 4-6.8-10 

Naqueles dias, 
4
os ministros disseram ao rei de Judá: 

«Esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre 

os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo 

com as palavras que diz. Este homem não procura o bem do 

povo, mas a sua perdição». 
5
O rei Sedecias respondeu: «Ele 

está nas vossas mãos; o rei não tem poder para vos contrari-

ar». 
6
Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, 

fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melquias, situada no 

pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, 

e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, 
8
Ebed-Melec, o etíope, 

saiu do palácio e falou ao rei: 
9
«Ó rei, meu senhor, esses ho-

mens procederam muito mal tratando assim o profeta Jeremias: 

meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há 

pão na cidade». 
10

Então o rei ordenou a Ebed-Melec, o etíope: 

«Leva daqui contigo três homens e retira da cisterna o profeta 

Jeremias, antes que ele morra». 

 Salmo Responsorial    Sl 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b) 

  

Refrão:     SENHOR, SOCORREI-ME SEM DEMORA. 

  

Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. 

Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal, 

assentou os meus pés na rocha 

e firmou os meus passos. 

  

Pôs em meus lábios um cântico novo, 

um hino de louvor ao nosso Deus. 

Vendo isto, muitos hão-de temer 

e pôr a sua confiança no Senhor. 

  

Eu sou pobre e infeliz: 

Senhor, cuidai de mim. 

Sois o meu protector e libertador: 

ó meu Deus, não tardeis. 

  

Segunda Leitura 

Hebreus 12, 1-4 

Irmãos: 
1
Estando nós rodeados de tão grande número de teste-

munhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cer-

ca e corramos com perseverança para o combate que se apre-

senta diante de nós, 
2
fixando os olhos em Jesus, guia da nossa 

fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao 

seu alcance, Ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, 

e está sentado à direita do trono de Deus. 
3
Pensai n’Aquele que 

suportou contra Si tão grande hostilidade da parte dos pecado-

res, para não vos deixardes abater pelo desânimo. 
4
Vós ainda 

não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. 

Aclamação ao Evangelho        Jo 10, 27 

ALELUIA 

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor; 

Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.  

Evangelho 

Lucas 12, 49-53 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
49

«Eu vim 

trazer o fogo à terra e que quero Eu senão que ele se acen-

da? 
50

Tenho de receber um baptismo e estou ansioso até que 

ele se realize. 
51

Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra? 

Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. 
52

A partir de agora, 

estarão cinco divididos numa casa: três contra dois e dois contra 

três. 
53

Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, 

a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora 

e a nora contra a sogra». 

O Cantinho do Bispo:  Meus queridos irmãos 

De acordo com a pesquisa actual, até 40% do tráfego da Inter-
net é "artificial". Há alguns anos, mais da metade da audiência 
no YouTube foi gerada por (bots). Este fenómeno aumentou 
constantemente. Isso também está acontecendo em outros 

sectores da internet. 

Hoje é difícil acreditar em números quando se trata de estatísticas on-line que 
apenas "enfraquecem" nossa confiança em "dígitos na web". Grande parte do 
tráfego existente nos sites www é gerado por vários (bots). Além do mais, não 
só o tráfego é falso, mas as pessoas também não são reais. Chegamos a este 
momento na existência da rede onde (bots) fingem ser pessoas; bem como 
pessoas fingindo ser outra pessoa e temos pessoas que fingem ser (bots). A 
melhor prova é o caso do “M” do Facebook fingindo ser um assistente de inteli-

gência artificial (IA), que acabou sendo um ser humano. 

Mesmo coisas como os "cliques" omnipresentes são falsas. O tópico de clicar 
em um determinado link ou banner é muitas vezes um argumento em muitas 
discussões, incluindo aquelas relacionadas ao jornalismo. Quanto mais cli-
ques, melhor. Mas e se os cliques, falando on-line, forem falsos? De acordo 
com o NYMag, tudo que você precisa fazer é encontrar o vídeo da "fazenda de 
cliques". Você verá centenas de smartphones nas prateleiras de um escritório 
e cada um deles reproduzindo o mesmo vídeo ou baixando os mesmos aplica-
tivos. É assim que os cliques são gerados. Claro, o conteúdo não é real. Por 
exemplo, existem várias animações para crianças com seus heróis favoritos 
como Elsa de "Frozen". O mesmo se aplica a coisas para adultos - os algorit-
mos chegaram a tal habilidade que não há nada mais simples do que substituir 
os rostos dos atores pelos de outras pessoas, fazendo com que tudo pareça 

um filme real. 

Não vai ficar melhor - como os autores do texto do NYMag apontam. Mesmo 
os seres humanos não têm mais certeza sobre a nossa veracidade, especial-
mente porque a rede nos faz verificar essa veracidade a cada passo que da-

mos na Internet. A situação em que a rede global está agora só piorará. 

É uma previsão nada boa para os próximos anos ... 

No entanto, tenha um bom domingo e uma semana abençoada! 

Bispo Wes 

  


