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EVANGELHO
 

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM
EVANGELHO Mc 6, 7-13

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos

Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos 
e começou a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder 
sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que 
nada levassem para o caminho, a não ser o bastão: 
nem pão, nem alforge, nem dinheiro; que fossem 
calçados com sandálias, e não levassem duas 
túnicas. Disse-lhes também: «Quando entrardes 
em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se 
não fordes recebidos em alguma localidade, se os 
habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó 
dos vossos pés como testemunho contra eles». Os 
Apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, 
expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo 
muitos doentes e curaram-nos.

Palavra da Salvação

MEDITAÇÃO
COMO VIVER A MARCA DA MISSÃO

O Evangelho deste domingo XV do Tempo 
Comum apresenta-nos o envio em missão dos 
doze Apóstolos logo após a rejeição de Jesus em 
Nazaré. Assim, Jesus prepara a comunidade para 
a continuidade do Seu ministério. Qual será então 
a missão da comunidade cristã, representada na 
escolha e envio dos doze Apóstolos?

Jesus chamou os doze a Si e começou a enviá-los, 
deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros (missão 
dos doze). Depois elaborou algumas regras de 
comportamento ou recomendações para os doze 
e, por fim, vemos a ação dos doze: pregar, expulsar, 
ungir e curar os doentes.

A comunidade cristã deve dar continuidade a esta 
missão e cada batizado é chamado, de igual modo, a 
integrar este projeto de Deus a favor da Humanidade. 
Somos batizados e enviados ao mundo a fim de 
que possamos mudar a face da terra através das 

palavras e ações (o 
apelo à conversão). 
A missão ocupa o 
centro de cada 
comunidade cristã 
e abrange o mundo.

Meditando 
neste episódio, 
podemos destacar 

os seguintes fundamentos para a nossa vivência 
quotidiana:

1. A iniciativa da missão dos doze é de Jesus, que 
é o verdadeiro Senhor da missão. É Ele que chama, 
envia e dá autoridade para o serviço da missão.

2. A igreja vive na missão e para a missão.

3. A missão é vivida dentro da comunidade cristã, 
ou seja, tem a dimensão comunitária. Por isso, Jesus 
envia os apóstolos dois a dois.

4. O cristão deve viver a pobreza evangélica. Não 
agarrar as coisas passageiras nomeadamente as 
seduções de riqueza que possam sufocar o anúncio 
do Evangelho.

5. A presença do cristão no mundo é para transmitir 
a alegria.

Peçamos ao Senhor que nos ajude a renovar a nossa 
consciência missionária e a compreender que ainda 
é possível levar esta missão até aos confins da terra.

Pistas de Reflexão

• Como vivo a identidade missionária na minha 
família?

• Será que me sinto integrado na minha comunidade 
paroquial? 

Desejo-vos uma excelente semana, repleta de paz 
e coragem. Cuidem-se bem.

Pe. Andrew Prince, C.S.Sp
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TEMÁTICA
PAULO, VERDADEIRO APÓSTOLO

RESUMO DA CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO

Na Carta aos Gálatas, Paulo afirma que é um verdadeiro 
apóstolo, não por mérito próprio, mas por chamamento 
de Deus; e mostra a verdade da sua vocação através 
dum contraste impressionante que marca a sua vida: 

de perseguidor que era dos 
cristãos, porque não observavam 
as tradições e a lei de Moisés, foi 
chamado a tornar-se apóstolo 
precisamente para anunciar o 
Evangelho de Jesus Cristo que 
combatia. Ao narrar esta inversão 
de rumo na sua vida, o próprio 
Paulo se maravilha e confessa a 
Deus a sua gratidão. É como se 
quisesse dizer aos Gálatas que 
ele poderia ter sido tudo, menos 
Apóstolo. Desde pequeno fora 

educado para ser um observante irrepreensível da lei de 
Moisés, e as circunstâncias tinham-no levado a combater 
os discípulos de Cristo. Mas aconteceu algo de inesperado: 
Deus, com a sua graça, revelara-lhe o seu Filho morto e 
ressuscitado, para que se tornasse seu arauto no meio dos 
gentios. Como são imperscrutáveis os caminhos do Senhor! 
Constatamo-lo todos os dias, mas vemo-lo sobretudo no 
momento em que o Senhor nos chamou. Não devemos 
jamais esquecer o período e o modo como Deus entrou 
na nossa vida: havemos de conservar vivo, no coração 
e na mente, aquele encontro com a graça em que Deus 
mudou a nossa vida. À vista da obra do Senhor, quantas 
vezes nos apetece perguntar: Como é possível que Deus 
se sirva dum pecador, duma pessoa fraca e débil como 
eu para cumprir a sua vontade? E todavia não aconteceu 
por acaso! Tudo estava previsto nos desígnios de Deus. 
Se correspondermos confiadamente ao seu plano de 
salvação, dar-nos-emos conta de como Ele tece a nossa 
história. A vocação tem sempre em vista uma missão 
para que fomos destinados; daí a necessidade de nos 
prepararmos seriamente para ela, cientes de que é o 
próprio Deus que nos envia e sustenta com a sua graça.

Papa Francisco, Audiência Geral, Vaticano, 30 de junho de 2021.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CASCAIS 2021
Caros Amigos,

Este ano o Agrupamento 597-Tires decidiu 
apresentar uma proposta 
no âmbito do Orçamento 
Participativo de Cascais 
2021.

A proposta está assente 
num aproveitamento/
requalificação de toda a 
zona envolvente da Sede 

do Agrupamento, para se poderem realizar as mais 
diversas atividades em prol dos nossos jovens e da 
nossa comunidade (descrição completa no site).

As sessões presenciais foram substituídas por uma 
sessão online onde serão apuradas 36 propostas: 
18 da categoria A e 18 da categoria B.

A votação “online” decorre entre 30 de junho e 12 
de julho onde é obrigatório votar em 2 propostas 
de tipologia A e 2 propostas tipologia B.

A votação decorre online, através dos seguintes 
passos

1. Aceder através do link Cascais Participa

2. Votar “A FAVOR” nas propostas:

TIPOLOGIA A: 

26) Aproveitamento Zona Envolvente Sede 
Agrupamento 597-Tires

53) Novos espaços na EB Almada Negreiros 

TIPOLOGIA B:

45) Uma Ribeira para todos (Caparide)

38) Cascais na Palma da Mão 

3. Concluir votação (só fica concluída com a escolha 
de 4 propostas (2 tipo A e 2 tipo B)

4. Preencher campo o n.º de telemóvel pessoal

5. Receber o código de validação por SMS no 
telemóvel

6. Preencher o campo “Código” e enviar

O Agrupamento agradece o vosso apoio para que  
esta proposta possa ser uma realidade a breve 
prazo. 

SUBSCREVA A NEWSLETTER DA PARÓQUIA EM WWW.PAROQUIADETIRES.ORG

AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS
• Estão as abertas inscrições para o coro das 
Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2023. Se 
vives em Portugal, sabes ler música e tens entre 15 
e 30 anos em agosto de 2023 e queres fazer parte 
deste coro, podes falar com a Catarina Fonseca. 

• A Câmara Municipal de Cascais disponibliza 
a realização de testes rápidos à Covid 19 para 
batizados e casamentos. Os testes são pedidos 
pelo Pároco 7 dias antes da celebração. As famílias 
que quiserem ser testadas podem avisar o Pároco 
com antecedência.

• O Atendimento Paroquial estará encerrado 
entre os dias 17 e 25 de julho, devido a reunião do 
Conselho Provincial Alargado dos Espiritanos. Para 
assuntos urgentes ligue 92 764 12 73. Agradecemos 
a vossa compreensão.


