
PROGRAMA 
 
17 de setembro (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h. 

17 de setembro (2ª feira): Reunião ENS 121, às 20h30m. 

18 de setembro (3ª feira): Reunião Direcção VIN POR TI, às 21h 30m. 

19 de setembro (4ª feira): Reunião Famílias Anónimas, às 21h 30m.  

19 de setembro (4ª feira): Reunião ENS Paredes 3, às 20h 30m. 

20 de setembro (5ª feira): Reunião Equipa Coordenadora da Catequese, 

às 19h 30m. 

20 de setembro (5ª feira): Reunião Geral de Catequistas, às 21h 30m. 

21 de setembro (6ª feira): Missa de início de actividades do Centro Social, 

às 19h. 

22 de setembro (sábado): Caminhar na Diversidade: início de actividades, 

encontro de oração, meditação e partilha, às 20h30m. 

22 de setembro (sábado): Reunião ENS 142, às 20h. 

23 de setembro (domingo): Missa de início da catequese e compromisso 

de catequistas, às 10h 45m. 

24 de setembro (2ª feira): Início dos encontros de catequese, das 18h 

30m às 19h 30m. 

  
 
INSCRIÇÕES E REINSCRIÇÕES NA CATEQUESE: o mais breve possível.  
 
INSCRIÇÕES E REINSCRIÇÕES NOS GRUPOS DE JOVENS:  até 29 de setem-
bro.  
 
FICHA DE COLABORAÇÃO PASTORAL: para quem desejar colaborar, inte-
grar um ou  mais grupos da paróquia, de acordo com a sua disponibilida-
de. Ficha disponível na Secretaria da Paróquia e no site da Paróquia 
www.paroquia-boavista.org 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXV, Nº 42, 15 - 22 de Setembro de 2018 

Caros amigos 
Jesus veio ao mundo para concretizar os planos do Pai e propor aos ho-
mens um caminho da salvação, da vida verdadeira através do amor, do 
serviço, do dom da vida. Jesus viveu na fidelidade radical a esse projecto. 

Por isso, Ele não aceita que nada nem ninguém O afastem do caminho do 
dom da vida. Dar ouvidos à lógica do mundo e esquecer os planos de Deus 
é, para Jesus, uma tentação diabólica que Ele rejeita duramente. Frente a 
frente o Evangelho deste domingo coloca a lógica dos homens, na inter-
pelação de Pedro e a lógica de Deus, na atitude e reacção de Jesus. A lógi-
ca dos homens aposta no poder, no domínio, no triunfo, no êxito. A lógica 

de Deus aposta na entrega da vida a Deus e aos irmãos, garante-nos que a 
vida só faz sentido se assumirmos os valores do Reino e vivermos no 
amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplici-
dade e na atenção ao outro.  
Os verdadeiros discípulos de Jesus seguem a sua proposta. Muitos de nós 
receberam uma catequese que insistia em ritos, em fórmulas, em práticas 
de piedade, em determinadas obrigações legais, mas que deixou para se-
gundo plano o essencial: o seguimento de Jesus. A identidade cristã cons-
trói-se à volta de Jesus e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós 
tenha dúvidas: ser cristão é bem mais do que ser baptizado, ter casado na 
igreja, pertencer a esta ou aquela entidade da igreja. Ser cristão é, essen-
cialmente, seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. O cristão é 
aquele que faz de Jesus a referência fundamental à volta da qual constrói 
toda a sua existência. Para isso, como diz Jesus: renuncia a si mesmo e 
que toma a sua cruz. 
Que o Senhor nos livre da tentação de viver fechados no nosso cantinho, 
insensíveis às necessidades dos irmãos. Vivamos na solidariedade, na par-
tilha e no serviço aos irmãos.          Pe. Feliciano Garcês, scj Paróquia N.ª Sr.ª da Boavista, Rua Azevedo Coutinho, 103. 4100-101 PORTO.  

www.paroquia-boavista.org; info@paroquia-boavista.org. Telf.: 226 002 691 



LEITURA II – Leitura da Epístola de São Tiago (Tiago 2,14-18) 

Meus irmãos: De que serve a alguém dizer que tem fé, se não tem obras? 

Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tive-

rem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhe disser: 

«Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos», sem lhes dar o necessário pa-

ra o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé sem 

obras está completamente morta. Mas dirá alguém: «Tu tens a fé e eu te-

nho as obras». Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mos-

trarei a minha fé. Palavra do Senhor. 

  

ALELUIA 

cf. Gal 6,14 - Toda a minha glória está na cruz do Senhor, 

por quem o mundo está crucificado para mim  

e eu para o mundo. 

  

EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos (Mc 8,27-

35) 

Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de 

Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem os 

homens que Eu sou?» Eles responderam: «Uns dizem João Baptista; ou-

tros, Elias; e outros, um dos profetas». Jesus então perguntou-lhes: «E vós, 

quem dizeis que Eu sou?» Pedro tomou a palavra e respondeu: «Tu és o 

Messias». Ordenou-lhes então severamente que não falassem d’Ele a nin-

guém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de so-

frer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos 

escribas; de ser morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus dizia-lhes cla-

ramente estas coisas. Então, Pedro tomou-O à parte e começou a contestá

-l’O. Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos, repreendeu Pe-

dro, dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de 

Deus, mas só as dos homens». E, chamando a multidão com os seus discí-

pulos, disse-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome 

a sua cruz e siga-Me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; 

mas quem perder a vida, por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á». 

Palavra da salvação.  

XXIV DOMINGO COMUM 
LEITURA I – Leitura do Livro de Isaías (Is 50,5-9ª) 
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. 
Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arranca-
vam a barba; não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. 
Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonha-
do; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. 
O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um 
processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se 
apresente! O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-
me? Palavra do Senhor. 

  
SALMO RESPONSORIAL    Salmo 114 (116) 
  

Refrão: Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. 
  
Amo o senhor, 
porque ouviu a voz da minha súplica. 
Ele me atendeu 
no dia em que O invoquei. 
  
Apertaram-me os laços da morte, 
caíram sobre mim as angústias do além,  
vi-me na aflição e na dor. 
Então invoquei o Senhor: 
«Senhor, salvai a minha alma». 
  
Justo e compassivo é o Senhor, 

o nosso Deus é misericordioso. 
O Senhor guarda os simples: 

estava sem forças e o Senhor salvou-me. 
  

Livrou da morte a minha alma, 
das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. 

Andarei na presença do Senhor, 
sobre a terra dos vivos. 


