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O perfil do missionário

Entre as inúmeras bênçãos espirituais 
com que, segundo S. Paulo, fomos por 
Deus cumulados – e que o levaram a com-
por o belo hino que constitui a segunda 
leitura de hoje – destaca-se a revelação do 
“mistério da vontade de Deus: instaurar 
todas as coisas em Cristo”, o que inclui a 
salvação ao alcance de todos: “os gentios 
são co-herdeiros connosco, são membros 
do  mesmo  corpo e  participantes  da pro-
messa em Jesus Cristo pelo Evangelho” 
(Ef. 3, 6).

Se, por um lado, tal decisão de Deus em 
fazer de nós seus confidentes íntimos é a 
fonte da nossa alegria e o grande tesouro 
a  preservar, por  outro, ela  torna-nos  ne-
cessariamente cúmplices e sócios nesse 
projeto, ao qual temos de consagrar todo o 
nosso  engenho e  energias,  isto é, torna-
-nos todos MISSIONÁRIOS, dado que a 
missão hoje é  definida não só geografica-
mente – ‘terras de missão’ (lá longe) – mas 
pelas ‘gentes’ a quem é preciso levar a 
boa  nova  de Cristo, e  essas  tanto se en-
contram ao longe, como bem ao perto, 
quantas vezes dentro da nossa própria 
‘casa’!

E contra  tudo e contra todos, se necessá-
rio for – como Amós. Perante a sugestão – 
mais ameaça que sugestão, aliás – de de-
mandar outras paragens para continuar a 
profetizar, ele  responde decidida e corajo-
samente: “foi o Senhor que me disse: vai 
profetizar ao meu povo de Israel”. E vale a 
pena reparar na justificação incongruente 
da ameaça: “aqui é o santuário real, o tem-
plo do reino”. À partida, seria aí que mais 
facilmente a palavra de Deus deveria ser 
procurada e abundantemente proclamada!

Pe. José de Castro Oliveira

No texto do evangelho está bem claro o 
perfil do missionário: mochila cheia com 
nadas:  “nem  pão,  nem  alforge,  nem di-
nheiro”; apenas o bastão, para lhe lembrar 
que o seu único ponto de apoio é Aquele 
que o envia; sandálias nos pés, pois tem 
longas e  duras distâncias a percorrer; co-
ração pobre e humilde, para poder ser 
acolhido em toda a parte; mas não alinha-
do, para poder reconhecer e denunciar, 
para “arruinar e destruir, para edificar e 
plantar” (cf. Jer. 1,10); língua solta, para 
convidar à conversão e ao arrependimento 
e mãos livres para ungir e curar. E o evan-
gelista, para mostrar que não se trata de 
mera teoria, afirma que os “Apóstolos par-
tiram e pregaram o arrependimento, expul-
saram demónios,  ungiram  com óleo mui-
tos doentes e curaram-nos”.

E assim tem sido ao longo dos séculos, 
pois esta boa nova chegou até nós. Agora 
é a nossa vez de darmos continuidade a 
esta corrente, com a força e a coragem de 
Paulo e de Amós, estimulados pelo exem-
plo e pelos apelos do Papa Francisco e 
pelo mote dos nossos bispos para, a partir 
do próximo mês de outubro, vivermos um 
ano intensamente missionário: “Todos, Tu-
do e sempre em missão!”

Como o Salmista, também nós reconhece-
mos e  proclamamos  que  “a nossa prote-
ção está no nome do Senhor”, que nos en-
via e sempre nos acompanha! É por tudo 
isto que, em todas as circunstâncias, tam-
bém nós podemos exclamar: 

BENDITO SEJA DEUS!

Celebrações
Eucarísticas

(missas)

Igreja Paroquial
2ªf a Sáb | 19h

Dom | 9h; 11h30; 19h

Capela Saint Mary's
Dom | 10h15

Capela Nª Srª da Paz
Sáb | 15h30

Agosto

Encerrado no mês de Agosto

cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt 

Cartório

Lectio Divina
Voltaremos em Setembro

Ação Social
"Mar Solidário"

2ª feira a 6ª feira | 11h às 18h
Encerrado de 10 de Ag a 3 de Set

Acontece...
 Cartório Paroquial

Informamos que nos dias 16, 23 e 31 de Julho o Cartório 
Paroquial se encontra encerrado no período da tarde. 

 Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 19, das 10h45 às 18h45, tempo de 
Adoração e Oração ao Santíssimo Sacramento.

- Ofertório para obras
Os ofertórios dos dias 4 e 5 de Agosto reverterão em 
favor das obras  de requalificação  das capelas mortuá-
rias.

- Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 4 de Agosto, após a celebração da manhã, 
haverá, como habitualmente, a devoção dos primeiros 
cinco sábados.

- Mês de Agosto:
O cartório paroquial encontrar-se-á encerrado durante 
todo o mês de Agosto. Para a marcação de intenções, 
devem as mesmas ser efetuadas no próprio dia, meia 
hora antes  da celebração. São  suprimidas  as celebra-
ções eucarísticas na capela de Nª Srª do Livramento. 
As mesmas serão retomadas em Outubro. 
Horários das celebrações na paróquia: 
Segunda a Sábado às 19h
Domingos e dias Santos de Guarda às 09h; 11h30; 19h
Horários de abertura da Igreja Paroquial: 
Segunda a Sábado às 18h
Domingos e dias Santos de Guarda às 08h30 e 18h

- Catequese
As inscrições para a Catequese paroquial encontram-se  
abertas. Todos  os adultos  que desejarem receber o sa-
cramento do  crisma ou confirmação deverão inscrever-
-se, no cartório paroquial.

- Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às necessidades da Igreja. 
Precisamos que nos ajude, com a sua oferta, a dispor 
do necessário para o culto divino, para o apostolado, 
para o exercício da caridade e para a sustentação do 
clero.

- Boletim paroquial
A equipa que semanalmente redige, desenha, imprime 
o boletim deseja a todos umas boas férias. Estaremos 
de volta, se Deus quiser, no princípio do outono. 



Haja alegria
Pe. Nuno Rodrigues

Hoje, mais  que nunca, a  alegria é funda-
mental para o nosso bem-estar a todos os 
níveis. Precisamos de alegria como pão 
para a boca. Percebemos que, no quotidia-
no da nossa vida, muitas vezes, nos deixa-
mos  afogar  na tristeza e  nos nossos pro-
blemas. Quando assim é, perdemos a von-
tade para tudo. Parece que a vida se torna 
um peso e os dias custam a passar.
A alegria não é apenas uma atitude huma-
na. É acima de tudo uma atitude evangéli-
ca e um fruto do Espírito Santo. Claro está, 
a verdadeira  e perene alegria. Aquela ale-
gria que recria o nosso ser e fortalece a 
nossa  fé. “Que a vossa  alegria seja com-
pleta”. É este o desiderato evangélico trazi-
do por  Jesus Cristo. Uma alegria que ple-
nifica a nossa vida e lhe dá uma contínua 
atitude positiva perante os desafios que te-
mos pela frente.
Até na nossa ação pastoral e missionária, 
muitas vezes, nos falta esta alegria! Reali-
zamos e fazemos coisas só por fazer. Sem 
essência, sem alma, sem espírito. Enfim, 
sem  alegria. E quando  assim é, não con-
seguimos  evangelizar. Com  a nossa  ale-
gria pastoral tornamo-nos verdadeiros 
evangelizadores. Aqueles evangelizadores 
com Espírito de que nos fala o Papa Fran-
cisco. Mais  que palavras, basta o nosso 
sorriso e alegria, para contagiar o coração 
do nosso irmão.
O nosso querido Papa Francisco diz que 
não consegue imaginar um cristão sem 
alegria. Diz-nos ele: “a um cristão sem 
alegria falta algo. Ou então não é cristão. 
O bilhete  de identidade do cristão é a ale-
gria, a alegria do Evangelho, a alegria de 
ter sido escolhido por Jesus, salvo por 
Ele”. Basta olharmos para o rosto do Papa 
Francisco para percebermos a alegria que 
transborda do  seu coração. E é este sorri-
so que contagia e que desperta em nós, a 
alegria do Evangelho. Não é um sorriso 
“forçado e profissional” mas um sorriso 
puro e contagiante. Já alguém dizia que 
uma alma alegre exprime a bondade de 
Deus.
Na nossa ação pastoral quem queremos 
evangelizar  com caras  azedas e de vina-
gre? Como transmitir o Evangelho da Boa 
Nova com posturas tristes e com caras fú-
nebres?
Só   conseguiremos   ser  evangelizadores 

Liderança Silenciosa
Miguel Oliveira Panão 

Existem lideranças que são carismáticas. 
Conseguem com o seu modo de ser levar 
várias iniciativas para a frente e quando 
for preciso decidir diante de um impasse, 
fazem-no. Mas há um outro tipo de lideran-
ça que estou a descobrir como possuindo 
um efeito inesperado. A silenciosa. A que 
gera uma liderança coletiva.

Quando era miúdo, havia uma frase que 
inventei, e  não sei bem  ainda por que ra-
zão, talvez por ser uma pessoa que falava 
sempre demais, mas que hoje me ajuda a 
entender os líderes silenciosos. Dizia que: 
"O sábio quando faz silêncio sabe o que 
está a dizer."

O pensamento subjacente é o de que a es-
cuta pode ser tão poderosa e sábia quanto 
a palavra. O silêncio é o espaço onde a in-
trospeção ocorre e amadurece. Mas hoje 
vê-se ocupado por todas as oportunidades 
de distração.

O silêncio esconde a oportunidade de um 
momento de pausa que evita decisões 
apressadas e  de que  nos podemos  arre-
pender mais tarde. Por isso, quando o líder 
silencioso induz os outros, pela ausência 
da sua palavra, a um silêncio coletivo, na 
prática – e sem se dar conta, imagino – 
leva o grupo a uma pausa introspetiva e de 
compreensão mais profunda das ideias 
partilhadas ou daquelas que devemos per-
der.

Há pessoas que precisam de mais tempo 
para  refletir e  pronunciar-se. E o  líder si-
lencioso revela,  sem pensar nisso, as difi-
culdades que  temos em  lidar com o tem-
po.

Não há tempo a perder, mas se não se 
perder tempo, então podemos deitar tudo 
a perder. Pois, naquilo que surge domina o 
imediato e menos o ruminado.

A velocidade  com que as  coisas  aconte-

Tema do ano pastoral 2018-2019

No fim deste ano pastoral, dedicado à Pa-
lavra de Deus, o pensamento está já no 
próximo ano de 2018-2019, cujo tema, na 
Diocese de Lisboa, será “Fazer viver a 
Liturgia como lugar de encontro”. Este 
tema surge na continuação da receção da 
Constituição Sinodal de Lisboa e quer aju-
dar a uma maior valorização da Liturgia 
enquanto encontro com o Deus de Jesus 
Cristo  e com  a comunidade  cristã, expli-
cou o Cardeal Patriarca ao Conselho Pres-
biteral. Segundo D. Manuel Clemente, es-
tes temas que vão sendo propostos para a 
pastoral  da  diocese   “não  substituem  a 

Pastoral da Deficiência

“Promover a inclusão e participação 
plena da pessoa com deficiência na 
vida da Igreja”é a missão do novo 
Serviço Pastoral a Pessoas com Defi-
ciência da Diocese de Lisboa, que o 
Cardeal-Patriarca,  Dom  Manuel Cle-
mente, criou no final do passado ano. 
A nova  estrutura foi integrada no De-
partamento da Pastoral Social da dio-
cese e tem como objetivos, entre ou-
tros, “contribuir para a eliminação do 
preconceito e  das barreiras, em rela-
ção à pessoa  com deficiência, espe-
cialmente  em contexto eclesial”, “va-
lorizar o crescimento espiritual e o 
compromisso eclesial da pessoa com 
deficiência”  e  “sensibilizar  a pasto-
ral diocesana, as comunidades e os 
movimentos cristãos, na  sua ação  
pastoral, para a inclusão da pessoa 
com deficiência e suas famílias”. 

Propostas
Queremos  reforçar este apoio e pen-
samos em algumas propostas para o 
próximo  ano: inclusão  de  uma pes-
soa que represente no Conselho Pas-
toral, formações  e celebrações espe-
ciais.

Voluntários
Gostaria de nos ajudar a formar uma 
equipa de serviço pastoral a pessoas 
com deficiência? Envie-nos a sua 
resposta para o email da paróquia: 
cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt

com Espírito quando, nas nossas vidas, 
transborda a alegria.
Como o nosso povo diz: um cristão triste é 
um triste cristão.
Haja alegria!

cem atualmente levam-nos a desvalorizar 
o tempo  que precisamos  para ir  em pro-
fundidade nas nossas decisões.

Lembro-me do modo como J. R. R. Tolkien 
capta isto  no Conselho  dos  Ents  no Se-
nhor dos Anéis onde se procurava decidir 
se participam ou não na guerra contra 
Sauron. “Perderam” um dia só para se 
cumprimentarem. Depois há o impulso 
dos Hobbits que procuram mostrar aos 
Ents (árvores falantes e pensantes) como 
não se pode gastar tanto tempo a decidir 
porque corremos o risco de perder a opor-
tunidade de fazer  alguma  coisa para sal-
var o mundo. Será que o líder silencioso 
leva a perder tempo por demorar mais 
tempo a pronunciar-se?

É delicado o equilíbrio entre precipitação e 
ponderação. Entre decidir na pressa, ou 
demorar tempo a mais a decidir. Mas o 
que a postura do líder silencioso leva é à 
decisão  coletiva. Na sua  liderança  silen-
ciosa, as coisas não partem do topo para 
a base, mas partem da base para o topo. 
Quer isso  dizer que o líder silencioso ten-
de a formar outros líderes. Algo muito dife-
rente do que acontece no caso do líder 
carismático. Quando esse deixa de o ser, 
seja por que motivo for, revela-se insubsti-
tuível e  dificulta os  tempos após a sua li-
derança. Não é que isso seja mau, pois 
gera renovação também, mas não diminui 
ou se  sobrepõe ao tipo de liderança silen-
ciosa.

Se te consideras uma pessoa silenciosa 
fica sabendo que nada te impede de seres 
líder.

ação  pastoral do  dia-a-dia que deve ocu-
par 95% da ação dos sacerdotes porque o 
grande  programa  é  corresponder  às ne-
cessidades das pessoas com a Palavra de 
Deus e os Sacramentos”. Referindo-se a 
este tema, o Cardeal-Patriarca destacou 
que, naqueles  que participam na Eucaris-
tia “há pouco conhecimento do que signifi-
cam os  diversos ritos  da liturgia”, e acen-
tuou que “o Domingo é, por excelência, o 
momento de encontro” da comunidade 
com Jesus Cristo.


