
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Diocese de Viseu: Comissão Diocesana de Protecção de Menores e Adultos 
Vulneráveis 

A Comissão Diocesana de Protecção de Menores e Adultos Vulneráveis 
informa a comunidade que atende em espaço próprio e isolado, que garante a 
privacidade e a confidencialidade dos que a ela se dirigirem, todas as primeiras 
quartas-feiras de cada mês, pelas 17 horas e 30 minutos, devendo os 
interessados dirigirem-se ao Seminário Maior de Viseu, sito ao Largo da Santa 
Cristina, na cidade de Viseu. 

Informa ainda que, com total garantia de confidencialidade, está disponível 
o seguinte contacto: 
– Endereço de Correio Electrónico: cpmenores@diocesedeviseu.pt 

A Comissão Diocesana de Protecção de Menores e Adultos Vulneráveis | 02.06.2020 
 

“Pretende a Diocese de Viseu constituir uma comissão para lidar com 
eventuais casos de abuso sexual de menores e de adultos vulneráveis, na sequência 
das denúncias de abusos por parte de elementos da Igreja, servindo como instância 
de aconselhamento, cabendo-lhe também a análise de processos. 

A criação deste grupo surge depois do Papa Francisco ter pedido ao clero 
que denuncie às autoridades civis todas as suspeitas de crimes sexuais. 

Este organismo “servirá essencialmente para prevenção de situações de 
abusos” e a sua constituição decorre da última reunião “em Roma”, promovida pelo 
Papa Francisco, em que os bispos foram “muito aconselhados” a ter nesta matéria 
da protecção de menores “o apoio de especialistas e de pessoas mais ligadas a estas 
matérias”. 

A comissão proposta é composta por pessoas com experiência em diversas 
da saúde (médicos, psiquiatras e psicólogos), da justiça civil e canónica e 
comunicação social (técnicos de serviço social, juízes, advogados e licenciados em 
direito canónico), que seguirá a legislação civil e canónica, bem como as 
orientações do Vaticano e da Conferência Episcopal Portuguesa.” 
 

*********************************************************************** 
 

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
14 15 16 17 18 19 20 21 

9h 
Matança 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Forninhos 

* 19h 
Matança 

19h 
PenaVerde 

19h 
Dornelas 

10h30 
Missa 
Crismal 
na Sé de 
Viseu 
 
19h 
Queiriz 

17h 
Forninhos 
 
18h30 
Dornelas 

9h 
Matança 
 
10h15 
Queiriz 
 
11h30 
PenaVerde 
 

N.B.: Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. 

 

de 14 a 21 de Junho de 2020 
_______________________________________________________ 
 

Domingo XI do Tempo Comum – ano A 
 
 

 
 
 

Folha Dominical 
Boletim In-Formativo 

 
Pe. Jorge Gomes: (00351)934118633 * paroquiasagb@gmail.com 
Pe. André Silva: 968239911 * aguiardabeiraparoquias@outlook.com 
Pe. Silvério Cardoso: 232577113 – Carapito 
Residência Paroquial * 3570-047 Aguiar da Beira * 232688122 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I          Ex 19, 2-6a 
«Sereis para Mim um reino de sacerdotes, uma nação santa» 

 
Leitura do Livro do Êxodo 
Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto do 
Sinai, onde acamparam, em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. 
O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: «Assim falarás à casa de Jacob, isto 
dirás aos filhos de Israel: ‘Vistes o que Eu fiz ao Egipto, como vos transportei sobre 
asas de águia e vos trouxe até Mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes 
a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos. Porque 
toda a terra Me pertence; mas vós sereis para Mim um reino de sacerdotes, uma 
nação santa’». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 99 (100), 2.3.5 (R. 3c) 
Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho. 
 
LEITURA II        Rom 5, 6-11 

«Se fomos reconciliados pela morte do Filho, 
com muito mais razão seremos salvos pela sua vida» 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo 
determinado. Dificilmente alguém morre por um justo; por um homem bom, talvez 
alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para 
connosco: Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. E agora, que 
fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por Ele salvos 
da ira divina. Se, na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com 
Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, 
seremos salvos pela sua vida. Mais ainda: também nos gloriamos em Deus, por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançámos agora a reconciliação. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO               Mt 9, 36 – 10, 8 

«Chamou os doze discípulos e enviou-os» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão, porque 
andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus 
discípulos: «A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da 
seara que mande trabalhadores para a sua seara». Depois chamou a Si os seus doze 
discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as 
doenças e enfermidades. São estes os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão, 
chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; 
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; 
Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem O entregou. Jesus enviou estes 
Doze, dando-lhes as seguintes instruções: «Não sigais o caminho dos gentios, nem 
entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de 
Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos Céus. Curai os enfermos, 
ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, 
dai de graça». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Neste Domingo, a Palavra que vamos reflectir recorda-nos a 
presença constante de Deus no mundo e a vontade que Ele tem de oferecer 
aos homens, a cada passo, a sua vida e a sua salvação. No entanto, a 
intervenção de Deus na história humana concretiza-se através daqueles que Ele chama e 
envia, para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da sua bondade. A primeira 
leitura apresenta-nos o Deus da “aliança”, que elege um Povo para com ele estabelecer 
laços de comunhão e de familiaridade; a esse Povo, Jahwéh confia uma missão 
sacerdotal: Israel deve ser o Povo reservado para o serviço de Jahwéh, isto é, para ser 
um sinal de Deus no meio das outras nações. A segunda leitura sugere que a 
comunidade dos discípulos é fundamentalmente uma comunidade de pessoas a quem 
Deus ama. A sua missão no mundo é dar testemunho do amor de Deus pelos homens – 
um amor eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente único. 

O Evangelho traz-nos o “discurso da missão”. Nele, Mateus apresenta uma 
catequese sobre a escolha, o chamamento e o envio de “doze” discípulos (que 
representam a totalidade do Povo de Deus) a anunciar o “Reino”. Esses “doze” serão os 
continuadores da missão de Jesus e deverão levar a proposta de salvação e de libertação 
que Deus fez aos homens em Jesus, a toda a terra. Como cenário de fundo desta 
catequese sobre o envio dos discípulos está o amor e a solicitude de Deus pelo seu Povo. 
Não esqueçamos isto: Deus nunca Se ausentou da história dos homens; Ele continua a 
construir a história da salvação e a insistir em levar o seu Povo ao encontro da 
verdadeira liberdade, da verdadeira felicidade, da vida definitiva.  

Como é que Deus age hoje no mundo? A resposta que o Evangelho deste 
domingo dá é: através desses discípulos que aceitaram responder positivamente ao 
chamamento de Jesus e embarcaram na aventura do “Reino”. Eles continuam hoje no 
mundo a obra de Jesus e anunciam – com palavras e com gestos – esse mundo novo de 
felicidade sem fim que Deus quer oferecer aos homens. Atenção: Jesus não chama 
apenas um grupo de “especialistas” para O seguir e para dar testemunho do “Reino”. Os 
“doze” representam a totalidade do Povo de Deus. É a totalidade do Povo de Deus (os 
“doze”) que é enviada, a fim de continuar a obra de Jesus no meio dos homens e 
anunciar-lhes o “Reino”. Qual é a missão dos discípulos de Jesus? É lutar 
objectivamente contra tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz. 
Hoje há estruturas que geram guerra, violência, terror, morte: a missão dos discípulos de 
Jesus é contestá-las e desmontá-las; hoje há “valores” (apresentados como o “último 
grito” da moda, do avanço cultural ou científico) que geram escravidão, opressão, 
sofrimento: a missão dos discípulos de Jesus é recusá-los e denunciá-los; hoje há 
esquemas de exploração (disfarçados de sistemas económicos geradores de bem-estar) 
que geram miséria, marginalização, debilidade, exclusão: a missão dos discípulos de 
Jesus é combatê-los. 
 

ORAÇÃO… 
Impressiona-me, Jesus, a maneira como “vias” as pessoas 

e Te deixavas comover perante as aflições em que elas andavam 
envolvidas. Não Te limitavas a dizer umas palavras de simpatia, 
mas agias, pondo em marcha soluções eficazes. E buscaste 
colaboradores a fim de multiplicar as actuações inspiradoras no 
teu exemplo. Sou teu discípulo. Na tua escola quero aprender a 
ser misericordioso e a dar, a emprestar, a acompanhar, sem 
ruído, com despreendimento e gratuitamente. 
 


