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Papa institui Dia Mundial dos Avós e dos      
Idosos, apelando ao encontro de gerações 

 

   O Papa anunciou em Janeiro deste ano,  a instituição do 
“Dia Mundial dos Avós e dos Idosos”, que se vai assinalar no 
quarto domingo de julho, (dia 25), junto à celebração litúrgi-
ca de São Joaquim e Santa Ana (26 de julho). “Os avós, tantas 
vezes, são esquecidos e esquecemos esta riqueza de cuidar 
das raízes e transmiti-las”, referiu Francisco. A intervenção sublinhou a importância do 
encontro entre gerações, para a Igreja e para a sociedade. “É importante que os avós se 
encontrem com os netos e os netos com os avós, porque como diz o profeta Joel, os avós, 
diante dos nossos, sonharão, terão ilusão; e os jovens, encontrando força nos avós, segui-
rão em frente e hão de profetizar”, declarou o Papa. 
   Francisco partiu da celebração, a 2 de fevereiro, da festa da Apresentação de Jesus no 
Templo, quando dois anciãos, Simeão e Ana, reconheceram em Jesus o Messias. “Ainda 
hoje, o Espírito Santo suscita nos idosos pensamentos e palavras de sabedoria, a sua voz é 
preciosa porque canta os louvores de Deus e cuida das raízes dos povos. Eles lembram-
nos que a velhice é um dom e os avós são o elo de ligação entre as várias gerações, para 
transmitir aos jovens a experiência de vida e de fé”, apontou. 
   Em comunicado enviado à Agência ECCLESIA, o cardeal Farrell, prefeito do Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida, salienta que “este é o primeiro fruto do ‘Ano da Família 
Amoris Laetitia’, um dom a toda a Igreja que se vai manter ao longo dos anos. A pastoral 
dos idosos é uma prioridade inadiável para todas as comunidades cristãs. Na encíclica 
Fratelli tutti, o Papa nos lembra que ninguém é salvo sozinho. Nesta perspetiva, é necessá-
rio valorizar a riqueza espiritual e humana que foi passada de geração em geração.” 
   Na passada terça-feira, foi divulgada a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial 
dos Avós e Idosos , que iremos publicar na íntegra nas próximas Folhas da Partilha. 
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E.M.R.C.?: Eu quero! 
 

Inscrição nas aulas de Moral e Religião Católica? 
É fixe, vale a pena!  

 

No impresso da inscrição ou renovação da matrícula 
escolar, devem assinalar a opção “EMR” (Educação 
Moral e Religiosa), devendo, posteriormente, informar 
a escola, sobre qual a confissão religiosa pretendida 
(neste caso, a católica). 

JUNHO /JULHO 2021           INFORMAÇÕES 

Domingo - 27 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
XIII do T.  12.30h    Baptismos 
Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

3ª Feira - 29      Solenidade de São Pedro e São Paulo 
     Aniversário de Ordenação Presbiteral de D. Manuel Clemente 
 21.15h    Reunião de catequistas Say Yes  
6ª Feira - 2     Aniversário de Ordenação: do Diácono António da Luz, do Pe José 

Ezequiel Inácio, do Pe Ivo Santos 
Sábado -  3 11.00h    Baptismos 
 12.30h    Baptismos 
 14.30h    Actividade de final de ano para o 5º ano de catequese   
 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo da Ribafria 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 4 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo XIV  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
do T. Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19h 

* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo XIV do T. Comum - 4 Julho 
  

       * Ez 2, 2-5 * Sl 122       * 2 Cor 12, 7-10        * Mc 6, 1-6  
   Cada uma das leituras deste Domingo ensina-nos algo sobre o rosto de 
Deus. A primeira diz-nos que o Deus da Bíblia é diverso do deus dos 
pagãos e do que é adorado pelos fiéis de outras religiões: não está longe, 
mas perto do homem, interessa-Se pelos seus problemas, intervém para o 
conduzir à sua vida .  
   O Evangelho fala-nos da família de Deus, uma família aberta a todos os 
homens. Estes serão nela inseridos pela “força” que deriva da ressurreição de Cristo.  
   A segunda leitura ensina-nos como chamar a Deus em quem acreditamos: “Abba , Pai!”. 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os ofertórios 
das missas são para a Santa Sé 

 

Encontros vocacionais de verão: “Senhor, que queres que eu faça?” 
 

Campanários -Seminário de Penafirme 
- de 10 a 13 de julho – para rapazes dos 7.º e 8.º anos 
- de 17 a 20 de julho – para rapazes do 9.º ao 11.º anos 
Contacto: Padre Rodrigo Alves - 914386312 
 

Semana de Verão-Seminário de S. José de Caparide 
- 16 a 23 de Julho – Para quem esteja no 12.º ano, ou seja, universi-
tário, ou já trabalhe (Contacto: Padre Rui de Jesus - 967003249) 
 

Mais informações: www.seminarios.patriarcado-lisboa.pt  
e  preseminariodelisboa@gmail.com 


