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Rezar as nossas férias

Nas férias não devemos nem podemos fazer “férias de
Deus”. Podemos e devemos fazer “férias com Deus”! ¶
Rezemos por isso assim, agora que nos chegam os primeiros dias de Verão:
Dá-nos, Senhor, depois de todas as fadigas, ¶ um tempo
verdadeiro de paz. ¶ Dá-nos, depois de tantas palavras, ¶
o dom do silêncio que purifica e recria. ¶ Dá-nos, depois
das insatisfações que travam, ¶ a alegria como um barco
nítido. ¶ Dá-nos a possibilidade de viver sem pressa ¶
deslumbrados com a surpresa ¶ que os dias trazem pela
mão. ¶ Dá-nos a capacidade de viver de olhos abertos, ¶
de viver intensamente. ¶ Dá-nos de novo a graça do canto
¶ do assobio que imita a felicidade aérea dos pássaros, ¶
das imagens reencontradas, ¶ do riso partilhado. ¶ Dános a força de impedir que a dura necessidade ¶ esmague
em nós o desejo ¶ e a espuma branca dos sonhos se dissipe. ¶ Faz-nos peregrinos ¶ que no visível escutam ¶ a
secreta melodia do invisível.
D. Toletino Mendonça

1. TEMA DO MÊS
Quando Ele diz o nosso nome
O mês de Julho, que já cheira a férias, para além de ser o
mês de Nossa Senhora do Carmo (dia 16) é muito rico nas
celebrações de Santos que muito amamos como São Tomé
(3), Santa Isabel de Portugal (4), Santa Ana e São Joaquim,
avós de Jesus (26) e Santo Inácio de Loyola (31), para além
de tantos outros. E temos a festa de Santa Maria Madalena
no dia 22 de Julho. Sobre Madalena apetece-me partilhar
excertos de um texto magnifico (V.SAXER. Maria Magdalena): ¶ “Lucas diz-nos que, entre as mulheres que seguiam
Jesus e o assistiam com seus bens, estava Maria Madalena,
ou seja, uma mulher chamada Maria, que era originária de
Migdal Nunayah, Tariquea em grego, uma pequena povoação junto ao lago da Galiléia… Os Evangelhos sinópticos
mencionam-a como a primeira de um grupo de mulheres
que contemplou, de longe, a crucificação de Jesus (Mc. 15,
40-41 e par.) e que permaneceu sentada em frente ao sepul-
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cro (Mt 27,61), enquanto sepultavam Jesus (Mc. 15,47). Assinalam que, na madrugada do dia depois do sábado, Maria
Madalena e outras mulheres voltaram ao sepulcro para ungir
o corpo com os perfumes que haviam comprado (Mc 16, 1-7
e par); São João apresenta os mesmos fatos com pequenas
variações. Maria Madalena está junto à Virgem Maria ao pé
da cruz (João 19,25). Depois do sábado, quando ainda era
noite e ela se aproxima do sepulcro, vê a pedra afastada e
avisa Pedro, pensando que alguém tinha roubado o corpo
de Jesus (João 20,1-2). Voltando ao sepulcro, enquanto chora, encontra-se com Jesus ressuscitado que a encarrega de
anunciar aos discípulos a Sua volta ao Pai (João 20,11-18).
Esta é a sua glória. Por isso, a Tradição, na Igreja Oriental,
a chamou de isapóstolos “igual a um apóstolo” e, na Igreja
Ocidental, apostola apostolorum “apóstolo dos apóstolos”. ¶
Independentemente das discussões acerca do seu passado e
da sua identidade (desde a mulher pecadora que Jesus salva
de ser apedrejada, ou a pecadora que na casa de Simão ungiu
os pés de Jesus com lágrimas e que para alguns é a mesma
Maria, irmã de Lázaro, que em Betânia unge com perfume a
cabeça de Jesus ou a mulher em que a unção ocorreu na casa
de Simão, o leproso) sabemos que depois da Ressurreição
(João 20,14-18) Jesus a chamou pelo seu nome: Maria! Revelando-se assim uma intimidade de amor. Maria Madalena
cai a Seus pés em adoração. ¶ Fosse quem fosse era uma
mulher, era humana e, portanto, pecadora. A sua grandeza
não está na sua imunidade ao pecado, mas sim no seu amor.
E que bom a nossa igreja a chamar de apostola apostolorum
“apóstolo dos apóstolos”. ¶ Como mulher amo muito esta
Santa e lhe digo: Santa Maria Madalena roga por mim e por
todas as mulheres e todos os homens, para que consigamos
ouvir Jesus a chamar-nos pelo nome
Ana Loya

2. SANTOS DO MÊS
Santa Ana e São Joaquim,
Avós do Menino Jesus
A Igreja celebra, a 26 de julho, a festividade de Santa Ana e
de São Joaquim, pais de Nossa Senhora, e dedica esta solenidade aos avós do mundo inteiro, evocando, assim, a relação
harmoniosa e terna que, por certo, se estabeleceu entre o
Menino Jesus e seus avós. ¶ Um paradigma para a Humanidade, que não deve desprezar a presença serena e solícita
dos avós, a sua sabedoria e tolerância, o amor, a segurança de
que desfrutam as crianças junto dos avós. ¶ A vida de Santa
Ana e de São Joaquim chega até nós através de duas fontes
da fé católica: a Tradição, que, desde o séc. II, nos garante
que os pais de Nossa Senhora se chamavam Ana e Joaquim e
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que alude à sua esterilidade. Deus, no entanto, abençoou-os
com o nascimento da Mãe de Jesus. A outra fonte são livros
Apócrifos, como o Proto-Evangelho de S. Tiago, do Pseudo-Mateus e do Evangelho de Maria, que apresentam uma
mistura de verdade e de lenda. ¶ O culto a Santa Ana já
existia no séc. VI, no Oriente. Com efeito, Justiniano manda
construir, em 560, uma igreja em honra de Santa Ana. O
culto à mãe de Maria estendeu-se ao Ocidente no séc. X. O
culto a São Joaquim é, contudo, mais recente, pois data do
séc. XIV. ¶ A memória litúrgica de Santa Ana e São Joaquim entra definitivamente no Missal Romano em 1584, no
tempo de Gregório XIII. ¶ Durante muitos séculos o culto
a São Joaquim foi prestado em dia diferente do da festa de
Santa Ana. Só em 1917, os Beneditinos reuniram no mesmo
culto São Joaquim e Santa Ana e adotaram o dia 26 de julho
para a sua festividade. ¶ Se pouco sabemos da vida destes
santos esposos, o que mais importa é saber que foram pai e
mãe da “cheia de graça, a bendita entre as mulheres e a mãe
de Jesus”. ¶ Porém, é também importante evocar esta grata
solenidade aos avós de Jesus como ocasião para agradecer
a todos os AVÓS pela sua doce e sábia presença junto dos
netos.
Raquel Andrade, Notas retiradas do II vol. de SANTOS DE
CADA DIA e do vol. VI de Catholicisme

3. PARÓQUIA EM MOVIMENTO
Arraial Solidário no CSPSM
Realizou-se no passado dia 28 de Junho o Arraial Solidário do Centro Social Paroquial de São Mamede! Comes e
bebes, animados de boa música! Contámos com a presença do nosso acarinhado cantor João Pedro Pais e da gentil
fadista Paula Varella Cid. ¶ Comemorámos 46 anos de
história, 46 anos de crescimento, 46 anos a proporcionar

bons momentos aos nossos utentes e às nossas famílias.
São sobretudo 46 anos de sorrisos. E, porque cada vez mais
queremos partilhar esses momentos consigo, o montante
angariado no nosso Arraial, teve como intuito a aquisição
de uma máquina fotográfica. ¶ Hoje, somos um serviço
de excelência, que dá resposta a mais de 100 utentes, entre
Creche, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Somos uma equipa com experiência e com capacidade para
enfrentar os novos desafios do futuro. ¶ Gostaríamos
também de informá-lo, que decorre no nosso Centro, o 1o
Ciclo de Acções de Sensibilização. Na primeira Acção tivemos como convidado o Enf. Nuno Coelho (Prof. da Polícia
Judiciária), que nos trouxe o tema “Identificar, sinalizar e
intervir nos maus-tratos a crianças e idosos”. Foi um sucesso e por isso contamos consigo para a próxima Acção, que
se realizará em Setembro. Oportunamente divulgaremos a
data, orador e tema… Fique atento!
Ana Dos Santos
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4. EXPOSIÇÕES

18 de julho inauguração a partir das 19h30

De Nova Iorque para a paróquia de São Mamede, Rueffa, artista plástica da neo pop art, irá inaugurar exposição
WELCOME na igreja de São Mamede. O Padre Ismael
Teixeira e Rueffa apresentam-nos o devir da arte e a importância que a mesma pode ocupar nas nossas vidas.
EXPOSIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO
19 DE JULHO A 1 DE SETEMBRO, DAS 11H30 ÀS 23H30

5. CALENDÁRIO LITÚRGICO
Indicação das leituras [dia]

DIA

Santa Isabel de Portugal

DIA

XIV Domingo do Tempo Comum

DIA

XV Domingo do Tempo Comum

DIA

XVI Domingo do Tempo Comum

DIA

XVII Domingo do Tempo Comum

4
7

14
21
28

Gen 22,1-19 • Sl 114 • Mt 9,1-8
Is 66,10-14c • Sl 65 • Gal 6,14-18 • Lc 10,1-12.17-20
Deut 30,10-14 • Sl 68 • Col 1,15-20 • Lc 10,25-37
Gen 18,1-10a • Sl 14 • Col 1,24-28 • Lc 10,38-42
Gen 18,20-32 • Sl 137 • Col 2,12-14 • Lc 11,1-13

6. HORÁRIOS DE FÉRIAS
11 de Julho a 12 de Setembro
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
Suprimida
15 de Julho a 13 de Setembro
ATENDIMENTO PAROQUIAL
Reduzido aos serviços mínimos.
3ª Feira a 6ª Feira entre as 17h30 e as 19h
ABERTURA DA IGREJA
Segunda a Sábado entre as 17h e as 19h30
URGÊNCIAS
Entre em contacto connosco

7. INFORMAÇÕES

Seja solidário com a comunidade
IBAN: 0033 0000 0001 8050 4400 5

Ajude nas obras da nossa igreja
IBAN: 0018 0003 4585 3496 0200 5

Os nossos contactos
213 838221

secretariasmamede@gmail.com

