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Siga O Mestre

Este não é simplesmente o nome de um jogo infantil. Na verdade, é uma diretiva essencial para a vida.
Aprendemos tantas coisas na vida porque seguimos alguém. Foi assim que aprendemos a ler, a tocar um
instrumento musical, a falar outra língua ou a compreender o comportamento social.
Muitas nações na época de Jeremias representavam seus reis como pastores, conduzindo o povo a pastos
verdejantes e águas tranquilas. Vemos isso na arte que eles deixaram para trás. No entanto, muitos dos reis dos
dias de Jeremias não eram bons líderes - nem pastores atentos, nem fiéis a Deus, que havia confiado o povo aos
seus cuidados. Consequentemente, Deus interveio para ser o pastor deles. Esta é a imagem do pastor divino que
se encontra no salmo responsorial. Jesus também caracterizou os líderes religiosos como pastores. Ele ficou
perturbado porque as pessoas eram “como ovelhas sem pastor” (Marcos 6:34).
Esta situação é diferente hoje? Muitos estão ansiosos para seguir um líder, mas qual? A nossa sociedade é
multicultural, pluralista e internacional com inúmeros pontos de vista. Vozes clamam de muitos cantos, exigindo
ser ouvidas. Mas que voz devemos dar ouvidos? Quais líderes mundiais devemos seguir? É evidente que nossos
líderes, tanto cívicos quanto religiosos, discordam em certos assuntos. O que devemos fazer? A questão não é
"com quem concordo?" mas sim “cujo ponto de vista me torna uma pessoa melhor? Mais compassivo? Mais
entendimento? Mais altruísta? Mais semelhante a Cristo?” Estamos seguindo o líder certo?
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM

ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 53, 6.8
Deus vem em meu auxílio, o Senhor sustenta a minha vida. De todo o coração Vos oferecerei sacrifícios,
cantando a glória do vosso nome.
ORAÇÃO COLECTA
Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos
na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
LEITURA I Jer 23, 1-6
Leitura do Livro de Jeremias
Diz o Senhor: «Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho!». Por isso, assim
fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apascentam o meu povo: «Dispersastes as minhas ovelhas
e as escorraçastes, sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-Me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das
vossas más acções – oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras
onde se dispersaram e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei
pastores que as apascentem e não mais terão medo nem sobressalto; nem se perderá nenhuma delas –
oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um
verdadeiro rei e governará com sabedoria; há-de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá
será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome: ‘O Senhor é a nossa justiça’».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23)
Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
O Senhor é meu pastor: nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.
Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça, e o meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.

LEITURA II Ef 2, 13-18
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes d’Ele, graças ao sangue
de Cristo. Cristo é, de facto, a nossa paz. Foi Ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o
muro da inimizade que os separava, anulando, pela imolação do seu corpo, a Lei de Moisés com as suas
prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, Ele fez em Si próprio um só homem novo, estabelecendo
a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só Corpo, levando em Si próprio a
morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz, paz para vós, que estáveis longe, e paz para
aqueles que estavam perto. Por Ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito.
Palavra do Senhor.
ALELUIA Jo 10, 27
Refrão: Aleluia.
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
EVANGELHO Mc 6, 30-34
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e
ensinado. Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco». De facto,
havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram, então, de
barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam;
e, de todas as cidades, acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar,
Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-Se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem
pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Palavra da salvação.
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS
Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga Lei no único sacrifício de Cristo, aceitai e
santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel; e fazei que os dons
oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Nosso Senhor.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga
condição do pecado à vida nova da graça. Por Nosso Senhor.
É uma alegria experimentar novas formas de oração à medida que envelhecemos. Nunca sabemos quando um
deles será um excelente “ajuste” para nós. Uma forma é apenas uma leitura lenta, orante e meditativa das
Escrituras. Apenas comece com um ato de fé (por exemplo, "Senhor, eu sei que este não é um livro qualquer.
Esta é a Sua Palavra viva. Abra meu coração para o que Você quer me dizer hoje.") Em seguida, leia lentamente
as Escrituras até que algo bate em você. Quando isso acontecer, coloque um marcador na Bíblia e pense / ore
sobre ele enquanto ele falar com você. Em seguida, reabra a Bíblia e continue lendo lentamente. O Evangelho
de Marcos é um bom lugar para começar. Este não é um curso de leitura dinâmica. Pode levar um ano para você
passar por Marcos, e você conhecerá Jesus muito melhor no final do ano.

O CANTINHO DO BISPO
Caros Companheiros Católicos,

O Papa Francisco decidiu instituir uma celebração em toda a igreja do Dia Mundial dos Avós e Idosos. A partir deste
ano, será realizada no quarto domingo de julho, próximo à memória litúrgica dos santos Joaquim e Ana, avós de Jesus.
Este ano será comemorado no próximo domingo, 25 de Julho.
Relembrando a Apresentação de Jesus no Templo, quando os idosos Simeão e Ana encontraram o menino Jesus e o
reconheceram como o Messias, o Papa Francisco disse: “O Espírito Santo ainda hoje desperta pensamentos e palavras
de sabedoria nos idosos. A voz dos idosos é “preciosa” porque canta louvores a Deus e preserva as raízes dos povos.
Os idosos nos lembram que a velhice é uma oferta e que os avós são o elo entre as diferentes gerações, para transmitir
aos jovens a experiência de vida”.
O Papa decidiu instituir o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos porque os avós muitas vezes são esquecidos e
esquecemos a sua riqueza de preservar as raízes e transmitir o que os idosos receberam. Ele enfatizou a importância
de avós e netos se conhecerem, porque, como diz o profeta Joel, “os avós vendo o sonho dos netos enquanto os jovens,
tirando a força dos avós, avançam e profetizam”.
Uma mensagem especial do Papa Francisco para este Primeiro Dia Mundial dos Avós e Idosos também foi preparada
e seu texto oficial pode ser encontrado em: https://www.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir .html /
content / vaticanevents / en / 2021/6/22 / messaggio-giornata-nonni.html.
Aproveite o seu domingo e tenha uma semana abençoada!

Bispo Wes

Intenções de Missas:
Catedral de Santa Teresa – 18 de Julho, 2021
• Jose Fernando Pimentel
● Antonio Pimentel
• Angelina Botelho
● Antonio Mansinho
Martirológio
Comemoração do São Bartolomeu dos Mártires, bispo, que, nascido em Lisboa, na freguesia dos Mártires, ingressou na Ordem
dos Pregadores e foi nomeado para a sede episcopal de Braga, onde pôs em prática as orientações do Concílio de Trento, no
qual participou eficientemente. Insigne pela integridade da sua vida, empenhou-se com suma caridade pastoral em acudir às
necessidades do seu rebanho e ilustrou com sólida doutrina os seus numerosos escritos. Finalmente, tendo renunciado ao
ministério episcopal, retirou-se no Convento de Santa Cruz de Viana do Castelo, construído por sua iniciativa, onde prosseguiu
a vida austera de simples religioso, dedicado à oração, caridade e estudo, e faleceu no dia 16 deste mês.

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 25 de Julho, 2021
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Sónia Franco
António Medeiros
Jose Mendonça

Ana Maria Medeiros
Sandra Bolarinho
Carlos Almeida

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
4/7/21
11/7/21
18/7/21
25/7/21

Lúcia Piedade e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Fátima Pacheco e Família*

António Pacheco e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
Luis Barroso e Família*

