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Discipulado Intencional 

 

A Igreja é um lugar que nos equipa para irmos para fora. Na 

Igreja partilhamos o que significa ser uma comunidade Eucarís-

tica, uma comunidade que dá graças a Deus por aquilo que re-

alizou em Jesus Cristo, uma comunidade na qual experiencia-

mos o amor de Cristo. É um local para nos fortalecermos mas 

não é um fim em si mesmo. Assim, desde a porta da Igreja va-

mos para fora para viver a nossa fé. Quando falamos em as-

suntos de corrupção, de pedofilia, de violência de género ou de 

mudanças climáticas, a grande questão é o que tal significa e 

como tal interpela a nossa condição de discípulos. O discipula-

do torna-se muito relevante em todos estes assuntos. Num 

mundo com tais desafios, o que é que o nosso discipulado nos 

chama a ser e a fazer ? 

Os princípios do discipulado são : 

 A prioridade em ler a Bíblia; 

 A centralidade do compromisso na oração e de uma vida 

de oração; 

 A necessidade de chegar à comunidade, seja a familiar ou 

não e a circunstâncias e lugares pouco confortáveis. 

Retirado de Anglican World 



DAMOS GRAÇAS: 

    - No passado dia 3 de junho teve lugar na Catedral de S. Paulo da 
Igreja Lusitana o encontro "Quem é Ele ?» inserido na campanha 
“Venha o Teu Reino” A iniciativa juntou pessoas de todas as paróquias 
em momentos de reflexão, partilha e comemoração.  
     Uma das reflexões de um grupo sobre a parábola da multiplicação 
dos pães e dos peixes foi: “Jesus entregou o pão aos discípulos para 
que o distribuíssem. Do mesmo modo nos envia a nós, seus discípulos 
no mundo de hoje, para levarmos aos outros o pão  do amor e lhes 
saciarmos as suas “fomes”  de solidariedade, de comida, de carinho, e 
também a sua mensagem”. 
 

    - A  Junta paroquial através da Bolsa Diogo Cassels, decidiu fazer 
um gesto concreto de apoio a uma família síria de  refugiados que bus-
cou a paz de um recomeço no nosso país. Através de Abdul Manga do 
Centro Cultural Islâmico do Porto recebemos uma calorosa carta de 
agradecimento com uma passagem do Corão: “O exemplo daqueles 
que gastam os seus bens pela Causa de Deus é como o de um grão 
que produz sete espigas, que irão produzir, cada espiga, cem grãos. 
Deus multiplica mais ainda a quem Lhe apraz, porque é Munificiente e 
Sapientíssimo” Cur’ane 2.261. 

- A 18 de Junho e no decorrer da Eucaristia dominical, foram batizadas 
as meninas Carolina Silva Pinto Cândido Almada e Clara Silva Pinto da 
Costa. A família da Igreja acolheu com alegria estes novos membros. 

- A nossa irmã em Cristo, Maria Emília de Pina Cabral,  que ao longo 
de toda a sua vida deu testemunho da sua fé através da sua dedicação 
ao serviço de Deus e da sua igreja, providenciou que esse testemunho 
se estendesse para além da sua partida para Cristo, ao incluir a paró-
quia de S, João Evangelista como herdeira de um montante monetário 
significativo. A Junta paroquial irá aplicar este montante ao serviço da 
Missão da Igreja. 

 - No passado domingo, 25 de junho, para festejar o encerramento da 
Escola Dominical, a Oração da Manhã foi dedicada às crianças que nela 
tiveram uma participação ativa. As crianças quiseram a mostrar às su-
as famílias o seu grande amor a Jesus, através das orações que prepa-
raram para a Oração dos Fieis e dos cânticos com mímica com que ale-
graram a celebração. Após a projeção de um datashow da parábola 
dos talentos, o leitor Jaime Dias, elaborou a sua reflexão em forma de  
pergunta-resposta. 
     Este ano, e uma vez mais, a paróquia decidiu premiar as crianças 
com presença mais assídua  na Escola Dominical, valorizando assim o 
seu testemunho de presença. 



ORAR: 

Crescer na oração não é simplesmente adquirir um conjunto de capaci-
dades espirituais que operam numa parte da nossa vida. É crescer na-
quilo a que S. Paulo chama “a medida da estatura de Cristo” (Efésios 
4, 13). É crescer na humanidade que Cristo nos mostra. Crescer na 
oração é, noutras palavras, crescer na humanidade cristã. 

A essência da oração é deixar Jesus orar em nós. Orar é o trabalho de 
Deus em nós. Não é a nossa tentativa de que Deus seja bom para nós 
ou se interesse por nós. É abrir as nossas mentes e corações e dizer 
ao Pai “ Aqui está o teu Filho, rezando em mim através do Espírito 
Santo. Pedimos-te que o escutes, por desejo que ele trabalhe, atue e 
ame em mim”. 

Orar é a vida de Jesus vivendo em nós, estabelecendo em nós um cer-
to modo de ser humano, de reconciliação, misericórdia, de levar a soli-
dariedade e o amor de Deus aos outros. 

Orar é fidelidade e fé. Podemos não saber o que se passa, bafejados 
pela sorte ou deprimidos. Mas permanecei e não duvideis...” 

                                                                Rowan Williams, Being Christian 

 

 “Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que nunca me des-
vie deles.”               Salmo 17, 5 

 

Oremos:                                       

- Senhor, dá-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mu-
dar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para perceber a 
diferença. 
- Conforta e fortalece, Senhor, todos os familiares, amigos, e todos 
aqueles que partilhavam das vidas de todos os que pereceram nos trá-
gicos incêndios deste último mês, na certeza de que os que partiram 
partilham com Jesus a vida eterna. 
- Pai, guia e orienta todos aqueles que lutam para minimizar os efeitos 
destas catástrofes: bombeiros, médicos, enfermeiros, membros das 
autarquias e do governo; anima-os a cuidarem física e psicologicamen-
te dos sobreviventes e a cuidarem do ambiente que Deus nos conce-
deu. 
 
Para reflexão: 
“É com o coração que vemos claramente, o que é essencial é invisível 
aos nossos olhos”        
            Antoine de Saint-Exupéry, O Principezinho 
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Dia 3  - André Carneiro Guedes Coelho  
Dia 6  - André Soares  
Dia 6  - Gonçalo Soares  
Dia 6  - Alison Clare Smith Reis  
Dia 7  - Maria Leonor Silva Morais  
Dia 9  - Laura Maria Soares Araújo  
Dia 10  - João Filipe Dinis Massa  
Dia 12  - Fernando Júlio Santos Silva  
Dia 13  - Pedro Santos Silva  

Dia 17 - Maria Esperança Martins Almei-
da  
Dia 22  - Rute Fernanda da Silva Santos  
Dia 23  - Bárbara Dulce Sousa de Pimen-
tel Teixeira 
Dia 25  - Victor Lourenço  
Dia 27  - Joana Maria Filipe Pina Cabral e 
Silva  
 

JULHO—CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES  
 

Domingos às 11h00  - Culto Eucarístico  
 

Quartas-feiras, às 9h00  - Oração da Manhã  
 

Escola dominical e aulas de viola  - em férias 
 

Quinta-feira, 20 de Julho, 21h30 - Oração ecuménica com a 
comunidade Católica Romana no Mosteiro da Serra do Pilar 

 

Domingo, 30 de Julho  - No final da Eucaristia Dominical  - 
Entrega de cabazes aos nossos irmãos mais carenciados  no 

âmbito do Projeto Esperança   

ANIVERSARIANTES  EM  JULHO 

Paróquia de S. João Evangelista (Torne) 
www.igrejadotorne.org 

torne@igreja-lusitana.org 
 

Pároco: Sr. Bispo D.Jorge de Pina Cabral Tels.:223754018
(ILCAE) 918521990 (Tlm) 
 

Junta Paroquial, Presidente: Leitor Engº Jaime Dias 
915601983 (Telemóvel) 
 

Visitas Domiciliárias 
Por favor contactar o Pároco ou algum membro da Junta 

 

Todos são bem-vindos! 
Igreja Lusitana—comunhão anglicana http://www.igreja-lusitana.org 
 

Quaisquer informações para o boletim deverão ser enviadas até ao 
final da última quarta-feira do mês para: matso@iol.pt ou 


