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Dia Hora Intenções 

Quarta 
22 

19:30 

- Início do Tríduo. 
 - Familiares de Manuel e de Helena Esteves (pg); 
- XXIº Aniv. - António José Rodrigues Correia, Esposa e filho Ma-
nuel - m. c. filho José Maria. 

Quinta 
23 

19:30 
- Manuel Pereira da Costa (14/30) - m. c. Sobrinhos (pg); 
- Santo António - m. c. Devoto (pg). 

Sexta 
24 

19:30 

- Sagrado Coração de Jesus; 
- São João Baptista; 
- António Pereira Lourenço (aniv. fal) e Esposa - m. c. filha Gra-
cinda;  
- Diamantino José de Oliveira Dias Armada (aniv. nas) - m. c. Es-
posa e Filhos;  
- José de Barros Martins e Familiares - m. c. Esposa. 

Sábado 
25 

 
19:15 

 

- Igreja Paroquial: 
- Imaculado Coração de Maria; 
- Anselmo Cerqueira Bota, Pais e Sogros - m. c. Esposa. 

 
Dom. 

26 
 

 
 

07:00 
 

10:30 
 
 
 
 
 
 
 

XIII Domingo do Tempo Comum 
 
- Povo de Deus. 
 
- Manuel Pereira da Costa (15/30) - m. c. Sobrinhos (pg); 
- Manuel Martins de Sá e Familiares - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Amândio Baptista Gonçalves, Cândida Martins de Lima, Marido e 
Familiares - m. c. Maria da Conceição Martins de Barros (pg); 
- Iº Aniv. - Maria Cândida Alves Oliveira e Familiares - m. c. Cân-
dida Armada (pg); 
- Cândida de Matos Dias - m. c. Família; 
- José Maria Gomes de Barros - m. c. filha Diana. 

- Estão a decorrer as inscrições até ao dia 20 deste mês  para o "Passeio 
Anual da Junta de Freguesia'', no dia 02 de Julho de 2022. Obrigado. 

A  Junta de freguesia. 
- Todos os dias, às 17:30 horas: ensaios da Primeira Comunhão. 

- Participação no Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus. Confissões todos os dias, 
pelas 19:00 horas. Na sexta-feira, confissões após a celebração. 

    Boa Semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a figura de Jesus: quem é Ele e qual o 
impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A Palavra de Deus que nos é proposta impele-
nos a descobrir em Jesus o “messias” de Deus, que realiza a libertação dos homens através do 
amor e do dom da vida; e convida cada “cristão” à identificação com Cristo – isto é, a “tomar a 
cruz”, a fazer da própria vida um dom generoso aos outros. 

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: “e vós, quem dizeis que Eu sou?” Parale-
lamente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, não como um caminho de glória e de triunfos 
humanos, mas como um caminho de amor e de cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O 
nesse caminho de entrega, de doação, de amor total. 

A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassado”, cuja entrega trouxe con-
versão e purificação para os seus concidadãos. Revela, pois, que o caminho da entrega não é um 
caminho de fracasso, mas um caminho que gera vida nova para nós e para os outros. João, o autor 
do Quarto Evangelho, identificará essa misteriosa figura profética com o próprio Cristo. 

A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistindo que o cristão 
deve “revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o caminho do amor e 
do dom da vida. Esse caminho faz dos crentes uma única família de irmãos, iguais em dignidade 
e herdeiros da vida em plenitude.                                                                               In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 1 Reis 19, 16b. 19 - 21; 

Salmo Responsorial: 15 (16); 

IIª Leitura: Gal 5, 1. 13 - 18; 

Evangelho: Lc 9, 51 - 62. 
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 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XIII do Tempo Comum 

26 de Junho de 2022 
 

Primeira Leitura: 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis  
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: 

«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-
Meola, como profeta em teu lugar». Elias 
pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, 
filho de Safat, que andava a lavrar com 
doze juntas de bois e guiava a décima 
segunda. Elias passou junto dele e lançou 
sobre ele a sua capa. Então Eliseu aban-
donou os bois, correu atrás de Elias e 
disse-lhe: «Deixa-me ir abraçar meu pai e 
minha mãe; depois irei contigo». Elias 
respondeu: «Vai e volta, porque eu já fiz 
o que devia». Eliseu afastou-se, tomou 
uma junta de bois e matou-a; com a ma-
deira do arado assou a carne, que deu a 
comer à sua gente. Depois levantou-se e 
seguiu Elias, ficando ao seu serviço.  

Palavra do Senhor. 
Salmo Responsorial: 

O Senhor é a minha herança.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas  

Irmãos: Foi para a verdadeira liberdade 
que Cristo nos libertou. Portanto, perma-
necei firmes e não torneis a sujeitar-vos 
ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes 
chamados à liberdade. Contudo, não abu-
seis da liberdade como pretexto para vi-
verdes segundo a carne; mas, pela carida-
de, colocai-vos ao serviço uns dos outros, 
porque toda a Lei se resume nesta pala-
vra: «Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo». Se vós, porém, vos mordeis e 
devorais mutuamente, tende cuidado, que 
acabareis por destruir-vos uns aos outros. 
Por isso vos digo: Deixai-vos conduzir 
pelo Espírito e não satisfareis os desejos 
da carne. Na verdade, a carne tem desejos 
contrários aos do Espírito e o Espírito 
desejos contrários aos da carne. São dois 
princípios antagónicos e por isso não fa-

zeis o que quereis. Mas se vos deixais 
guiar pelo Espírito, não estais sujeitos à 
Lei de Moisés.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: 1 Sam 3, 9: Jo 6, 68c 

Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. 
Vós tendes palavras de vida eterna. 
Evangelho: Lc 9, 51 - 62. 

 
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 

 

Com a reforma do II Concílio do Vati-
cano, que recuperou a centralidade da 
celebração da Eucaristia na vida da Igre-
ja, mudou a perspetiva sobre o culto eu-
carístico fora da Missa, como temos vin-
do a referir. 

No pós-concilio, entre outros documen-
tos sobre o culto eucarístico fora da Mis-
sa, é particularmente relevante o Diretó-
rio sobre a Piedade Popular e Liturgia, 
publicado pela Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos, 
no final de 2001. 

No número 161, se encontram os crité-
rios que orientam a devoção eucarística. 
Ali se afirma que: 

1- “a referência suprema da piedade 
eucarística é a Páscoa do Senhor; com 
efeito, a Páscoa, segundo a visão dos Pa-
dres, é a festa da Eucaristia, assim como, 
por outro lado, a Eucaristia é antes de 
tudo uma celebração da Páscoa, isto é, da 
paixão, morte e ressurreição de Jesus;” 

2- “toda a forma de devoção eucarística 
tem uma referência intrínseca ao Sacrifí-
cio eucarístico, seja porque dispõe para a 
sua celebração, seja porque prolonga as 
orientações culturais e existenciais que 
suscita”. 

E a terminar o mesmo número, o Dire-
tório recorda a advertência do Ritual Ro-
mano: “quando os fiéis veneram a Cristo 
presente no Sacramento, devem lembrar-
se que esta presença deriva do Sacrifício 
e tende à comunhão sacramental e espiri-
tual”. 

A adoração eucarística introduz-nos no 

coração do Mistério Pascal e as formas 
concretas desta adoração devem respeitar 
sempre a centralidade da presença de 
Cristo. Destes dois critérios se deduzem 
as normas concretas que regulam as dife-
rentes práticas de piedade eucarística, 
indicadas nos números seguintes (162-
165). 

Tendo em conta a relação íntima entre a 
Palavra e a Eucaristia, em que somos 
convidados a participar da dupla mesa da 
Palavra e do Pão e do Vinho, a oração 
perante o Santíssimo Sacramento deve 
dar um espaço especial à Palavra de 
Deus. 

Já em 1967, a Instrução Eucharisticum 
Mysterium (n. 66) recomendava que 
“fosse reservado um tempo adequado, 
segundo a oportunidade, para leituras da 
Palavra de Deus, cânticos, orações e para 
a adoração silenciosa…”; propondo, as-
sim, dois momentos para o tempo de ado-
ração, como na celebração eucarística, 
pois o critério de verificação da adoração 
eucarística é a celebração da Missa, e não 
o contrário. 

A adoração é um ato interior, que tem 
lugar nas profundezas mais íntimas e 
escondidas da pessoa, no seu coração, 
mas que se traduz, tanto a nível pessoal 
como comunitário, em gestos e palavras. 
No seu diálogo com a Samaritana (Jo 4,7-
26), Jesus proclama a inauguração de um 
culto “em espírito e verdade” (Jo 4,23). 
Sob a ação do Espírito, adoramos o Pai 
naquela “verdade” que é o próprio Jesus, 
o qual viveu em total doação ao Pai, cul-
minando no sacrifício da Cruz. 

Em conclusão, o culto eucarístico não 
se limita só ao momento da celebração da 
Missa, mas estende-se para além disso 
em muitas formas que manifestam a fé e 
a oração do povo cristão e constituem 
radiações vivas e eficazes da celebração 
da Eucaristia. P Armindo Janeiro, in “Ecclesia” 

 
A VIDA CRISTÃ COMO VIAGEM  

A vida é, com frequência, entendida 
como uma viagem. Esta metáfora expri-

me o caminho a percorrer, as variadas 
experiências, a aprendizagem, dinamis-
mo, a progressão, os enganos, desvios e 
reencontro da estrada, as incertezas, as 
necessidades e lutas, a esperança e o sen-
tido que a vida comporta. Quem decide 
pôr-se a caminho tem no pensamento um 
destino e uma meta a alcançar. “Através 
de todas as literaturas, a viagem simboli-
za uma aventura e uma procura, quer se 
trate de um tesouro ou dum simples co-
nhecimento, concreto ou espiritu-
al” (Dicionário dos símbolos, 692). 

Que significa a viagem? José Tolentino 
Mendonça escreve que ela “é uma etapa 
fundamental na descoberta e na constru-
ção de nós mesmos e do mundo. É a nos-
sa consciência que caminha, descobre 
cada detalhe do mundo e tudo olha de 
novo como se fosse a primeira vez. A 
viagem é uma espécie de motor desse 
olhar novo. Por isso é capaz de introduzir 
na nossa vida e nos seus esquemas, na 
sua organização, elementos sempre inédi-
tos que podem operar essa recontextuali-
zação radical que, com um vocabulário 
cristão, chamamos «conversão»” (SNPC, 
6/6/2017). A viagem representa a aventu-
ra, a descoberta, a inovação e a mudança. 
O seu contrário é a rotina e a estagnação, 
que bloqueiam o nosso crescimento e a 
maturidade. 

A mesma metáfora da viagem é usada 
também para exprimir a vida cristã. O 
próprio Jesus foi um incansável viajante, 
designou-se o caminho (Jo 14, 4-6), esco-
lheu discípulos para andarem com ele e 
os enviar, dando continuidade à sua mis-
são (cf Mc 3,14). No final da sua estadia, 
já ressuscitado e antes de voltar para o 
Pai, ordena-lhes que vão pelo mundo a 
proclamar o Evangelho e oferecer a todos 
a salvação. E eles foram pregar por toda a 
parte, sentindo a presença e a cooperação 
espiritual de Jesus, que confirmava “a 
Palavra com os sinais que a acompanha-
vam” (Mc 16, 15.20). (cont) 

 
Padre Jorge, in “Ecclesia” 


