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Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos    
Idosos - 25 de julho de 2021  «Eu estou contigo todos os dias» 

 

   Queridos avôs, queridas avós! 
   «Eu estou contigo todos os dias» (Mt 28, 20) é a promessa que 
o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao Céu; e hoje repete
-a também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a ti! «Eu estou 
contigo todos os dias» são também as palavras que eu, Bispo de 
Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião deste 
primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: toda a Igreja está solidária contigo, ou 
melhor, connosco, preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te abandonado. 
   Bem sei que esta mensagem te chega num tempo difícil: a pandemia foi uma tem-
pestade inesperada e furiosa, uma dura provação que se abateu sobre a vida de 
cada um, mas, a nós idosos, reservou-nos um tratamento especial, um tratamento 
mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram, e muitos partiram , viram apagar-se a 
vida do seu cônjuge ou dos próprios entes queridos, e tantos, demasiados  viram-se 
forçados à solidão por um tempo muito longo, isolados. 
   O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo. Ele está junto de 
quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado; a nossa solidão, agrava-
da pela pandemia, não O deixa indiferente. Segundo uma tradição, também São Joa-
quim, o avô de Jesus, foi afastado da sua comunidade, porque não tinha filhos; a sua 
vida, como a de Ana, sua esposa, era considerada inútil. Mas o Senhor enviou-lhe 
um anjo para o consolar. Estava ele, triste, fora das portas da cidade, quando lhe 
apareceu um Enviado do Senhor e lhe disse: «Joaquim, Joaquim! O Senhor atendeu 
a tua oração insistente». Giotto dá a impressão, num afresco famoso, de colocar a 
cena de noite, uma daquelas inúmeras noites de insónia a que muitos de nós se ha-
bituaram, povoadas por lembranças, inquietações e anseios. Ora, mesmo quando 
tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar 
anjos para consolar a nossa solidão repetindo-nos:«Eu estou contigo todos os dias». 
Di-lo a ti, di-lo a mim, a todos. Está aqui o sentido deste Dia Mundial que eu quis 
celebrado pela primeira vez precisamente neste ano, depois dum longo isolamento 
e com uma retomada ainda lenta da vida social: oxalá cada avô, cada idoso, cada 
avó, cada idosa, especialmente quem dentre vós está mais sozinho, receba a visita 
de um anjo! Este anjo, algumas vezes, terá o rosto dos nossos netos; outras vezes, 
dos familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos precisamente neste mo-
mento difícil. Neste período, aprendemos a entender como são importantes, para 
cada um de nós, os abraços e as visitas, e muito me entristece o facto de as mesmas 
não serem ainda possíveis em alguns lugares.   (Primeira parte, continua na próxima folha) 

JULHO 2021           INFORMAÇÕES 

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 

2ª Feira—5       Aniversário de Ordenação Presbiteral do Pe Gianfranco  
3ª Feira—6  21.15h    Reunião com o Secretariado da Catequese  
Sábado - 10 11.00h    Baptismo 
 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo da Azambujeira 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 11 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo XV  12.30h    Baptismo 
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 XV do Tempo Comum - 11 Julho 
  

     * Amós 7, 12-15         * Sl 84   * Ef 1, 3-14        * Mc 6, 7-13  
 

   O que é que sucede quando os que pregam o Evangelho daí tiram algum bene-
fício material? O que sucede quando o missionário não leva consigo apenas a 
palavra de Deus mas também tudo aquilo a que está afeiçoado?  
   A primeira leitura apresenta o exemplo de Amos e diz que o dinheiro constitui 
um sério perigo para a liberdade do profeta que anuncia a palavra de Deus.  
   No Evangelho são apresentadas as disposições emanadas por Jesus. O Mestre quer evitar que 
surja a mínima suspeita de que o seu apóstolo age por amor dos bens deste mundo.  
   A segunda leitura fala da gratuidade do amor do Pai e é um convite a comunicar gratuitamen-
te aos irmãos o dom recebido de Deus.                                                                      F. Armellini 
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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 


