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(Pároco: Padre António Augusto Teixeira de Sousa, scj.)
 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM

GERAÇÃO ÀS RISCAS 

Faço minhas as palavras de Anthony de Mello,
s.j. 

Normalmente dividimos as pessoas em duas
categorias:  a  dos  bons  (santos)  e  a  dos
maus  (pecadores). Mas  trata-se  de  uma
divisão absolutamente imaginária. 

Por um lado, ninguém sabe, realmente, quem são os bons e quem são os maus;
as aparências enganam.

Por outro, todos nós, somos bons a maus, santos e pecadores.  Somos santos
desde que fomos batizados, mas continuamos pecadores, porque nem sempre
somos fiéis a essa graça batismal. 

Diz Anthony de Mello:  «Em certa ocasião, um pregador, perguntou a um grupo de
cristãos, pedindo que cada qual respondesse no singular: «Se todas as pessoas más
fossem brancas e todas as pessoas boas fossem pretas, de que cor serias tu?». 

E a pergunta valia também para o Padre, os Bispos, o Papa e até para os santos já
canonizados...



Enquanto  todos refletiam e procuravam razões para  a  resposta  que iriam dar,  a
pequenina  Maria  adiantou-se  e  respondeu:  «Eu,  senhor  padre,  teria  a  pele  às
riscas».

Eis  uma ótima reflexão também para nós,  Lavrenses e Perafitenses.  Ninguém é
bom e ninguém é mau. Mas todos somos bons e todos somos maus. Assim
estamos mais preparados para aceitar e desculpar a maldade dos outros, para
que também eles aceitem a nossa maldade e a desculpem. 

E,  se é verdade que todos somos maus, também é verdade que todos somos
bons e  temos o dever de crescer nessa bondade... 

Como a menina Maria, se formos honestos diremos mesmo: Graças a Deus,
sou  às  riscas,  nem melhor  nem pior  que  ninguém...  E  a  todos  Cristo  veio
salvar.

Pe. António Augusto, SCJ

LITURGIA DA PALAVRA

LEITURA I   Ez 2, 2-5
Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então Alguém que me
dizia: «Filho do homem, Eu te envio aos filhos de Israel,  a um povo rebelde que se
revoltou contra Mim. Eles e seus pais ofenderam-Me até ao dia de hoje. É a esses filhos
de cabeça dura e coração obstinado que te envio, para lhes dizeres: ‘Eis o que diz o
Senhor’. Podem escutar-te ou não – porque são uma casa de rebeldes –, mas saberão
que há um profeta no meio deles». Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL - Salmo 122 (123)
Refrão: Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que Se compadeça de nós.
LEITURA II    2 Cor 12, 7-10
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um
espinho na carne, – um anjo de Satanás que me esbofeteia – para que não me orgulhe.
Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas Ele disse-me: «Basta-te
a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder». Por isso, de
boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de
Cristo.  Alegro-me  nas  minhas  fraquezas,  nas  afrontas,  nas  adversidades,  nas
perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque, quando sou fraco,
então é que sou forte. Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Refrão: ALELUIA. Repete-se

O Espírito do Senhor está sobre mim: 
Ele me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres. Refrão 



EVANGELHO –     Mc 6, 1-6

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos   
Naquele  tempo,  Jesus  dirigiu-Se  à  sua  terra  e  os  discípulos  acompanharam-n’O.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes
estavam admirados e diziam: «De onde Lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que
Lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é Ele o carpinteiro,
filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas
irmãs aqui  entre nós?».  E ficavam perplexos a seu respeito.  Jesus disse-lhes:  «Um
profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa». E não
podia ali fazer qualquer milagre; apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos.
Estava admirado com a falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias dos arredores,
ensinando. Palavra da salvação.

AGENDA SEMANAL (5 a 11 de julho)
Segunda-feira,  dia  5  de  julho Mt  9,  18-26  S.  António  Maria  Zacarias,
presbítero
Igreja e Cartório encerrados
Terça-feira, dia 6 de julho Mt 9, 32-38 S. Maria Goretti, Virgem e Mártir
9.00 – Missa (LAVRA)
10.30 – Missa (ALADI)
NÃO HÁ CARTÓRIO
Quarta-feira, dia 7 de julho Mt 10, 1-7
NÃO HÁ CARTÓRIO
19.00 – Missa (PERAFITA)
Quinta-feira, dia 8 de julho Mt 10, 7-15
16.00 às 18.00 – Cartório em LAVRA
18.30 – Missa, em LAVRA (igreja)
Sexta-feira, dia 9 de julho Mt 10, 16-23 SS. Agostinho Zao Rong, Presbítero, 
e Companheiros, Mártires
9.00 – Missa (PERAFITA)
16.00 às 18.00 – Cartório em LAVRA
Sábado, dia 10 de julho Mt 10, 24-33

LAVRA
11.30 às 12.30 - Cartório
18.00 – Rosário (igreja)
19.00 – Missa (sala das colunas)

PERAFITA
10.00 às 11.00 - Cartório
16.45 – Rosário (igreja)
17.30 – Missa (auditório)

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM  , dia 11 de julho  

LAVRA

9.00 – Missa (sala das colunas)
11.30 – Missa (sala das colunas)
12.30 – Batismos (igreja)

PERAFITA
9.30 – Rosário (igreja)
10.15 – Missa (auditório)



AVISOS

1. CARTÓRIO PERAFITA – Esta semana não haverá atendimento no cartório na terça
e quarta.

2. LIVRO UMA HISTÓRIA DE S. MAMEDE – Neste fim de semana em que celebramos
o Dia do Padroeiro – S. Mamede – propomos a compra do livro  “Viagem às três
nascentes  –  uma  história  de  São  Mamede”,  cujo  valor  é  de  €5,00.  O  valor
adquirido será canalizado para as obras da igreja.

3. ESCUTEIROS PERAFITA –  PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA - É vontade dos nossos
escuteiros organizar  uma pequena peregrinação de um domingo ao Santuário de
Fátima.  Atendendo à pandemia  que restringe  o número de  participantes  quer  no
transporte quer nas celebrações, aguardam a resposta do Santuário para se definir o
respetivo domingo da peregrinação. Por favor, estejam atentos a novas informações.

4. MISSAS EM LAVRA – No próximo domingo, dia 11 de julho, voltamos a ter duas
missas ao domingo em Lavra, às 9h00 e às 11h30. Ao sábado mantemos às 19h00.

5. MATRÍCULAS DE CATEQUESE – As crianças que completam seis anos de idade e
vão frequentar  o  1.º  ano  de  escolaridade,  deverão  fazer  a  sua  matrícula  para  a
catequese.

Para a matrícula é necessário a cédula de vida cristã, uma foto e o valor de € 12.52
para as despesas da catequese, durante o ano. As matrículas deverão ser feitas no
horário do cartório, pelos encarregados de educação.


