



Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a 
todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é grande, mas os trabalha-
dores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide: Eu vos en-
vio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, nem vos de-
moreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta 
casa’. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles: senão, ficará convosco. Ficai 
nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de ca-
sa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os 
enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’. Mas quando entrardes 
nalguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: ‘Até o pó da vossa cidade que se 
pegou aos nossos pés sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo: Está perto o reino de Deus’. 

O Evangelho que hoje nos é proposto sugere, essencialmente, que os discípulos – a totalidade dos 
discípulos – são responsáveis pela continuação no mundo do projecto libertador de Jesus, do projecto do 
Reino. Estamos verdadeiramente conscientes disto? Como é que, na prática, anunciamos Jesus? Jesus já 
chegou, efectivamente, ao nosso local de trabalho, à nossa escola, à nossa paróquia, à nossa comunidade 
religiosa? De quem é a responsabilidade, se Jesus ainda parece estar ausente de tantos sectores da vida de 
hoje? Conseguimos dormir tranquilos quando o egoísmo, a injustiça, a escravidão assentam arraiais à 
nossa volta e impedem o Reino de acontecer? 
O ser “cordeiro no meio de lobos” e o não levar “nem bolsa, nem alforge, nem sandálias” sugere que o 
anúncio do Reino não depende do poder dos instrumentos utilizados. Procurar conquistar poder económi-
co ou político para depois impor o Evangelho, controlar os mass-media ou utilizar sofisticadas técnicas de 
marketing para “vender” a proposta do Reino é negar a essência do Evangelho – que é amor, partilha, servi-
ço, vividos na simplicidade, na humildade, no despojamento. | in site dos Dehonianos 
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SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode 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 / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 56 SEMANAS 

LEITURAS | 14º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Is 66,10-14c 
• SALMO: 65 (66) 
    REF: A terra inteira aclame o Senhor. 
• 2ª LEITURA: Gal 6,14-18 
• EVANGELHO: Lc 10,1-12.17-20

COOL CAMP | 16 A 23 DE JUNHO

O Cool Camp,  
o Campo de Férias mais Cool de sempre, está de volta!  
De 16 a 23 de Julho  
vão encontrar muita diversão, amigos,  
actividades fantásticas  
e a melhor equipa de monitores,  
tudo para terem um verão inesquecível!  
Inscrições: Helena Barbosa (926252121).
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