
PROGRAMA 
 

Mês de junho: mês do Coração de Jesus. Adoração ao Santíssimo Sacra-

mento, Igreja paroquial, às 12h. Na Igreja dos Pastorinhos, oração do ter-

ço, até dia 24 de junho, Solenidade do Coração de Jesus. 

18 de junho (sábado): Celebração da Profissão de Fé, às 11h. 

18 de junho (sábado): Noite Jovem: Ensaio, arraial, das 18h às 24h. 

18 de junho (sábado): ECCO, ensaio grupos corais para a celebração do 

crisma, Igreja Paroquial, às 21h30. 

19 de junho (domingo): Festa do Credo (5º ano da catequese), missa às 

10h45. 

20 de junho (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h. 

21 de junho (3ª feira): Reunião Grupo Comunhão e Libertação, às 21h15. 

22 de junho (4ª feira): Reunião Narcóticos Anónimos, das 18h às 19h30. 

22 de junho (4ª feira): Trabalhos Vin Por Ti, às 21h30. 

22 de junho (4ª feira): Reunião Famílias Anónimas, das 21h30 às 23h. 

22 de junho (4ª feira): Ensaio Grupo Cantate Domino, às 21h30. 

23 de junho (5ª feira): Solenidade do nascimento de S. João Baptista. 

(Transferida para este dia porque no dia 24 celebra-se a Solenidade do 

Sagrado Coração de Jesus). 

23 de junho (5ª feira): Reunião Narcóticos Anónimos, das 21h às 22h30. 

24 de junho (6ª feira): Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 

24 de junho (6ª feira): Aniversário do Pe. Feliciano Garcês. 

24 de junho (6ª feira): Reunião Narcóticos Anónimos, das 18h às 19h30. 

24 de junho (6ª feira): Celebração pela santificação dos sacerdotes, Igreja 

do Bom Pastor, Ermesinde, às 21h. 

26 de junho (domino): Missa de acção de graças pelo ano de catequese, 

às 10h45. 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXVIII, Nº 30, 18 - 25 de junho de 2022 

Caros amigos 

Ao escutarmos as leituras, somos convidados a olhar a existência cristã 
como um tomar a cruz do amor, da doação, da entrega aos irmãos, numa 
existência vivida na simplicidade, no serviço humilde, na generosidade, no 
esquecimento de si para se fazer dom aos outros. É esse o caminho que 
Jesus nos aponta.  
Na sociedade em geral e, por isso também, na Igreja, encontramos muitos 
cristãos para quem o prestígio, as honras, os postos elevados, os tronos, 
os títulos são uma espécie de fascínio de que não prescindem e a que não 
podem fugir. Frequentemente, servem-se dos carismas e usam as tarefas 
que lhe são confiadas para se auto-promover, gerando conflitos, rivalida-
des, ciúmes e mal-estar. À luz do “tomar a cruz e seguir Jesus”, tudo isto 
não tem sentido. Todos podemos, pessoal e comunitariamente, lidar com 
estas situações, porque são reais, numa atitude de conversão. Passa por 
usar bem os talentos que nos são confiados, sem nos deixarmos tentar 
pelo prestígio, pelo poder, pelas honras.  
Quem é Jesus, para nós? Esta é e será sempre a pergunta decisiva. É al-
guém que conhecemos das fórmulas do catecismo, sobre quem sabemos 
dizer coisas que aprendemos nos livros? Ou é alguém que está no centro 
da nossa existência, cujo “caminho” tem um real impacto no nosso dia-a-
dia, cuja vida vive em nós e nos transforma, com quem dialogamos, com 
quem nos identificamos e a quem amamos? Não podemos ter uma atitu-
de platónica, mas uma atitude de compromisso sério com Jesus e verda-
deiramente empenhados na construção do Reino de Deus.  
Estão a terminar as actividades de formação cristã deste ano pastoral, ca-
tequese e grupos de jovens. O caminho continua, a formação nunca está 
acabada. É importante estar conscientes de temos muito para aprender 
sobre Jesus e a Sua mensagem, para podermos responder, todos os dias, 
por palavras e obras à questão: “Quem é Jesus?”. Pe. Feliciano Garcês, scj   
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LEITURA II – Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas - Gal 
3,26-29 
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos 
vós, que fostes baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há 
judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher; 
todos vós sois um só em Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a Cristo, sois en-
tão descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do 
Senhor 
 

ALELUIA 
Jo 10,27 - As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor; 

Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
 

EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas - Lc 9,18-24 
Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. Então 

perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?» Eles responde-

ram: «Uns, João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um dos an-

tigos profetas que ressuscitou». Disse-lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que 

Eu sou?» Pedro tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de Deus». 

Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse a quem fosse e 

acrescentou: «O Filho do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos 

anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas; tem de ser morto 

e ressuscitar ao terceiro dia». Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se al-

guém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os 

dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas 

quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á». Palavra da salvação 

 

_____________________________________________________________ 

 

Inscrições campos de férias 

 

Estão abertas as inscrições para os campos de férias dos jovens. Informa-

ções e folha de inscrição no site da paróquia e/ou na secretaria da paró-

quia até dia 25 de junho. 

 

XII DOMINGO COMUM 
 

LEITURA I – Leitura da Profecia de Zacarias - Zac 12,10-11;13,1 
Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David e os habitantes de Jerusa-
lém derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para Mim, a 
quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único, 
chorarão como se chora o primogénito. Naquele dia, haverá grande pran-
to em Jerusalém, como houve em Hadad-Rimon, na planície de Megido. 
Naquele dia, jorrará uma nascente para a casa de David e para os habi-
tantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a impureza. Palavra do Se-
nhor 
 

 

SALMO RESPONSORIAL     Salmo 62 (63) 
 

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 
 

Senhor, sois o meu Deus: desde a autora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água. 
 

Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida: 
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores. 
 

Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. 
 

Porque Vos tornastes o meu refúgio, 
exulto à sombra das vossas asas. 
Unido a Vós estou, Senhor, 
a vossa mão me serve de amparo. 


