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Domingos de Verãoparte I



A procura do essencial está no simples

«Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e
disse: “Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da
Terra, porque escondeste estas coisas aos
sábios e aos entendidos e as revelaste aos
pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu
agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai; e
ninguém conhece o Filho senão o Pai, como
ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele
a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim,

todos os que estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-
vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou
manso e humilde de coração e encontrareis descanso para o vosso
espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.»
(Mt 11,25-30)
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Amar Pelos Dois



Tempo para Esperar e Acreditar!

«Eis o que diz o Senhor:
“Assim como a chuva e a neve que descem do
céu
não voltam para lá sem terem regado a terra,
sem a terem fecundado e feito produzir,
para que dê a semente ao semeador e o pão
para comer,
assim a palavra que sai da minha boca
não volta sem ter produzido o seu efeito,

sem ter cumprido a minha vontade,
sem ter realizado a sua missão”.»
(Is 55,10-11)
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Salmo 64 (65)



Saborear a misericórdia do Pai

«Não há fora de ti um Deus que cuide de
tudo, a quem tenhas de mostrar que os teus
juízos não são injustos. Pois o teu poder é o
princípio da justiça e o teu domínio sobre
tudo te torna indulgente para com todos.
Demonstras a tua força a quem não crê no
teu poder e confundes a ousadia de quem a
reconhece. Mas Tu, que dominas a tua força,
julgas com bondade e nos governas com
grande indulgência, pois podes usar o teu

poder quando quiseres. Ao atuar assim, Tu ensinaste o teu povo
que o justo deve ser amigo dos homens, e deste a teus filhos uma
boa esperança, porque, após o pecado, dás a conversão.» (Sb 12,
13.16-19)
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Neste Verão, renova o teu coração!
«Naqueles dias, o Senhor apareceu a Salomão,
em um sonho durante a noite. Disse-lhe Deus:
“Pede o que desejares que Eu te dê.” Salomão
respondeu: “Senhor, meu Deus, Vós fizestes-
me reinar, a mim, Vosso servo, em lugar do
meu pai, David, e eu sou muito novo e não sei
como proceder. Este Vosso servo está no
meio do povo que escolhestes, um povo
numeroso e tão considerável que não se pode

contar nem calcular. Dai, portanto, ao Vosso servo um coração
compreensivo para distinguir o bem do mal”.» (1 Rs)

«Amo, Senhor, os Vossos mandamentos,
Mais do que o ouro precioso.
Por isso sigo a Vossa Lei,
E odeio o caminho da iniquidade.

São admiráveis os vossos preceitos;
Observa-os o Vosso servo,
Porque as Vossas palavras são verdadeira luz,
São a sabedoria dos simples.» (Sl 118)

«Meus irmãos: Nós sabemos que Deus concorre em tudo para o
bem daqueles que O amam, desses que, segundo o Seu desígnio,
são eleitos. Pois, àqueles que de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem dos Seu Filho, a fim
de que Ele fosse o Primogénito de muitos irmãos. E, aqueles que
predestinou, também os chamou: àqueles que chamou, também os
justificou; e, àqueles que justificou, também os glorificou!» (Rm 8)
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«Naquele tempo, disse Jesus às multidões: “O Reino dos Céus é
semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que
o achou tornou a escondê-lo, e ficou tão contente que foi vender
tudo o quanto possuía e comprou aquele campo. É ainda
semelhante o Reino dos Céus a um negociante que andava em
busca de boas pérolas. Ao encontrar uma de grande valor, foi
vender tudo quanto possuía e comprou-a.» (Mt 13)







Tempo para o essencial



O Milagre da Partilha

«Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer
que João Baptista tinha sido morto, retirou-Se
num barco para um local deserto e afastado.
Mas logo que as multidões o souberam,
deixando as suas cidades, seguiram-n’O a pé.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande
multidão e, cheio de compaixão, curou os seus
doentes. Ao cair da tarde, os discípulos
aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:

“Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta
gente, para que vá às aldeias comprar alimento”. Mas Jesus
respondeu-lhes: “Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de
comer”. Disseram-Lhe eles: “Não temos aqui senão cinco pães e
dois peixes”. Disse Jesus: “Trazei-mos cá”. Ordenou então à
multidão que se sentasse na relva. Tomou os cinco pães e os dois
peixes, ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção. Depois partiu
os pães e deu-os aos discípulos e os discípulos deram-nos à
multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E, dos pedaços que
sobraram, encheram doze cestos. Ora, os que comeram eram
cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças.» (Mt
14,13-21)
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Ser sentinelas da Madrugada!

«(…)Prestarei atenção ao que diz o
SENHOR Deus;
Ele promete paz para o seu povo e para os
seus amigos
e para todos os que se voltam para Ele de
coração.
A salvação está perto dos que o temem
e a sua glória habitará na nossa terra.

O amor e a fidelidade vão encontrar-se.
Vão beijar-se a justiça e a paz.
Da terra vai brotar a verdade
e a justiça descerá do céu. (…)» (Sl 85)

«Depois, Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir adiante para
a outra margem, enquanto Ele despedia as multidões. Logo que as
despediu, subiu a um monte para orar na solidão. (…) De
madrugada, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Ao
verem-no caminhar sobre o mar, os discípulos assustaram-se e
disseram: “É um fantasma!” E gritaram com medo. No mesmo
instante, Jesus falou-lhes, dizendo: “Tranquilizai-vos! Sou Eu! Não
temais!” Pedro respondeu-lhe: “Se és Tu, Senhor, manda-me ir ter
contigo sobre as águas.” “Vem” - disse-lhe Jesus. E Pedro,
descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Mas, sentindo a violência do vento, teve medo e, começando a ir
ao fundo, gritou: “Salva-me, Senhor!” Imediatamente Jesus
estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: “Homem de pouca fé,
porque duvidaste?”(…)» (Mt 14)
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“Temos Mãe!”

«Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e
dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma
cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias
e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a
saudação de Maria, o menino saltou-lhe de
alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito
Santo. Então, erguendo a voz, exclamou:
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre. E donde me é dado que

venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois, logo que chegou
aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no
meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o
que te foi dito da parte do Senhor”.» (Lc 1,39-45)
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Ajuda‐me, por favor!

«Naquele tempo, Jesus retirou-Se para os
lados de Tiro e Sidónia. Então, uma mulher
cananeia, vinda daqueles arredores, começou
a gritar: “Senhor, Filho de David, tem
compaixão de mim. Minha filha está
cruelmente atormentada por um demónio”.
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os
discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe:
“Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de
nós”. Jesus respondeu: “Não fui enviado

senão às ovelhas perdidas da casa de Israel”. Mas a mulher veio
prostrar-se diante d’Ele, dizendo: “Socorre-me, Senhor”. Ele
respondeu: “Não é justo que se tome o pão dos filhos para o
lançar aos cachorrinhos”. Mas ela insistiu: “É verdade, Senhor;
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da
mesa de seus donos”. Então Jesus respondeu-lhe: “Mulher, é
grande a tua fé. Faça-se como desejas”. E, a partir daquele
momento, a sua filha ficou curada.» (Mt 15, 21-28)
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Oração do Abandono



Sobre esta pedra edificarei a minha igreja

«Naquele tempo, Jesus foi para os lados de
Cesareia de Filipe e perguntou aos seus
discípulos: “Quem dizem os homens que é o
Filho do homem?”. Eles responderam: “Uns
dizem que é João Baptista, outros que é Elias,
outros que é Jeremias ou algum dos
profetas”. Jesus perguntou: “E vós, quem
dizeis que Eu sou?”. Então, Simão Pedro
tomou a palavra e disse: “Tu és o Messias, o

Filho de Deus vivo”. Jesus respondeu-lhe: “Feliz de ti, Simão,
filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que to
revelaram, mas sim meu Pai que está nos Céus. Também eu Te
digo: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves
do reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos
Céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus”»
(Mt 16, 13-19)
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Meditação e oração de Pablo D’Ors



Seguir Jesus: a esperança além da cruz

«Naquele tempo, Jesus começou a explicar
aos seus discípulos que tinha de ir a
Jerusalém e sofrer muito da parte dos
anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos
escribas; que tinha de ser morto e ressuscitar
ao terceiro dia.
Pedro, tomando-O à parte, começou a
contestá-l’O, dizendo: “Deus Te livre de tal,
Senhor! Isso não há de acontecer!”.

Jesus voltou-Se para Pedro e disse-lhe: “Vai-te daqui, Satanás. Tu
és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as
coisas de Deus, mas dos homens”.
E disse então aos seus discípulos: “Se alguém quiser seguir-Me,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem quiser
salvar a sua vida há de perdê-la; mas quem perder a sua vida por
minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita ao
homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida? Que poderá
dar o homem em troca da sua vida? O Filho do homem há de vir
na glória de seu Pai, com os seus Anjos, e então dará a cada um
segundo as suas obras”.»
(Mt 16, 21-27)
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parte II Papa em Fátima



PEREGRINAÇÃO DO PAPA FRANCISCO AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA
Centenário das Aparições da Virgem Maria
12‐13 DE MAIO DE 2017





ORAÇÃO
Chegada à Capelinha das Aparições
12 de maio de 2017





BÊNÇÃO DAS VELAS
Capelinha das Aparições

Sexta‐feira, 12 de maio de 2017







MISSA DA CANONIZAÇÃO DOS BEATOS
FRANCISCO MARTO E JACINTA MARTO

HOMILIA
13 de maio de 2017







SAUDAÇÃO AOS DOENTES NO FINAL DA MISSA
13 de maio de 2017







parte III Testemunhos



Missionários: quando vamos a África
ou 24 horas por dia?











Encíclica do Papa Francisco “A Alegria do Evangelho”



Peregrinação a Fátima 21 a 25 de Abril de 2017

“Vinde e Vede!”







“Não há outro que conhece, tudo o
que acontece em mim”













Próximas Atividades da Família Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa





Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos




