



Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente, 
de modo que nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se 
a caminho para O deter, pois diziam: «está fora de Si». Os escribas que tinham descido de 
Jerusalém diziam: «Está possesso de Belzebu, e ainda: «É pelo chefe dos demónios que Ele 
expulsa os demónios». Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: «Como 
pode Satanás expulsar Satanás?» Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não 
pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode aguen-
tar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir: está 
perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem pri-
meiro o amarrar: só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo: Tudo será perdoado 
aos filhos dos homens: os pecados e blasfémias que tiverem proferido; mas quem blasfemar 
contra o Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de pecado eterno». Referia-Se aos que 
diziam: «Está possesso dum espírito impuro». Entretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos, 
que, ficando fora, mandaram-n'O chamar. A multidão estava sentada em volta d’Ele, quando 
Lhe disseram:«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura».Mas Jesus respondeu-lhes: 
«Quem é minha Mãe e meus irmãos?»E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, 
disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, mi-
nha irmã e minha Mãe». 

O tema principal do texto do Evangelho deste domingo mostra que desde os inícios do cristianismo os 
cristãos sentiram necessidade de responder à pergunta: "Quem é Jesus?". Ainda hoje, na ação pastoral da 
Igreja, sobretudo nas catequeses, é importante que todos os cristãos conheçam a identidade de Jesus, até 
mesmo para poderem estabelecer com ele uma relação personalizada. Fazer parte da família de Jesus é a 
vocação fundamental dos cristãos de todos os tempos. Por isso, são chamados a formar comunidade, que 
está centrada na pessoa de Jesus e que tem como única missão fazer a vontade de Deus em todas as 
circunstâncias da vida. É a isso que chama o Evangelho quando Jesus apresenta a sua verdadeira família: é 
quem faz a vontade de Deus e toma lugar ao redor de Jesus. | in site dos Dehonianos 
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No próximos dias 12 e 13 de Junho, no final de cada uma das 
Eucaristias, estarão equipas com os tradicionais pãezinhos de 
Stº António, os quais não terão qualquer valor estipulado, 
apenas o que cada um quiser ou puder deixar. Bem hajam 
pela vossa colaboração. 

PÃO DE SANTO ANTÓNIO 
A história do “Pão de Santo António” remonta a um 
facto curioso que nos é assim narrado: “António 
comovia-se tanto com a pobreza que, certa vez, distri-
buiu aos pobres todos os pão do convento em que 
viva. O frade padeiro ficou em apuros, quando, na 
hora da refeição, percebeu que os frades não tinham 
que comer: “os pães tinham sido roubados”. Atónito, 
foi contar ao santo o ocorrido. Este mandou que 
verificasse melhor o lugar em que os tinha deixado. O 
irmão padeiro voltou estupefacto e alegre: os cestos 
transbordavam de pão, tantos que foram distribuídos 
aos frades e aos pobres que visitavam o convento.  

Ao longo dos séculos, aconteceram vários milagres por intercessão de Santo António, mas o que marcou 
mais profundamente, teve lugar em Toulon, narrado por Luísa Bouffier: certa manhã, 12 de Março de 
1890, quando ia abrir a sua loja, a fechadura de segredo partiu e não conseguiu abrir a porta. Chamou 
um serralheiro que, depois de muitas tentativas, infrutíferas, resolveu ir buscar ferramenta para a arrom-
bar. Entretanto, por inspiração divina, Luísa prometeu dar pão aos pobres se com a nova experiência 
conseguisse abrir a porta da sua loja. Voltou o serralheiro e à primeira tentativa, sem dificuldade alguma, 
logo a abriu, deixando todos em estupefação geral atribuindo tal feito a Santo António. A notícia espa-
lhou-se por toda a França, Bélgica, Itália, Alemanha, até ao Brasil e outros continentes. Reconhecida, Luísa 
Bouffier, colocou uma imagem do santo na sua loja e uma caixa onde recolhia esmolas para, com elas, 
comprar pão para os pobres. 

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA  
Para além do que é partilhado no ofertório da Eucaristia, pode-se contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transf. bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/ 
     (posteriormente, o Patriarcado distribui pelas paróquias o que foi destinado a cada uma delas). 

LEITURAS | 10º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Gn 3, 9-15 
• Salmo: 130(129), 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 

Ref: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
• 2ª Leitura: 2 Cor 4, 13-18.5, 1 
• Evangelho: Mc 3, 20-35
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