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mensagem de saudação

A pergunta de Jesus continua atual: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» 
Acreditamos mesmo de verdade que Jesus é o Cristo, o Salvador? Acre-
ditamos na Igreja? Dispomo-nos a ser pedras vivas do Templo do Senhor, 
testemunhando a nossa fé com a vida?
Na próxima 6ª feira celebramos a solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus. Que lugar tem a misericórdia na nossa vida?

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Zacarias 12, 10-11
“Naquele dia jorrará uma nascente para a casa de Da-
vid e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o 
pecado e a impureza”.

Salmo 62 (63) A minha alma tem sede de Vós, meu 
Deus!

“Desde a aurora eu te procuro, Senhor”.

2ª Leitura: Gálatas 3, 26-29
“Se pertenceis a Cristo, sois herdeiros, segundo a promessa”.

evangelho: Lucas 9, 18-24
“E vós, quem dizeis que Eu sou?”.
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miSSAS nAS cApeLAS

Na próxima 3ª feira, dia 21, haverá missa na capela das Relvas às 19h00.

ReuniÃo De cAteQuiStAS
 

6ª feira, dia 24, haverá reunião de catequistas na Igreja paroquial às 21h00.

proposta da semana: 

Semana do “diálogo da fé”. Proponho tornarmos atual o Evangelho de hoje: 
perguntar frequentemente aos outros: «Quem é Jesus para ti?» E, todas as 
noites, partilhar com Jesus em diálogo de oração quem Ele é para nós.

JoRnADAS munDiAiS DA JuventuDe
 

No próximo ano, em Agosto, vão realizar-se em Lisboa as Jornadas Mundiais 
da Juventude 2023 onde se espera a presença de mais de um milhão de 
jovens de todo o mundo. Para podermos organizar-nos como paróquia, pre-
cisamos saber quantos jovens querem participar. Para isso estão abertas as 
pré-inscrições através das redes sociais da paróquia ou do contacto com os 
animadores.

oRnAmentAçÃo DA igReJA
 

Nos dias 25 de Junho e 2 de Julho estará a cargo do lugar da Abrunheira.



Sagrado coração de Jesus (24 de Junho)

1ª Leitura: Ezequiel 34, 11-16
“«Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e irei 
encontra-las», diz o Senhor”.

Salmo 22 (23) O Senhor é meu Pastor, nada me faltará!
“A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida”.

2ª Leitura:  Romanos 5, 5-11
“O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 
que nos foi dado”.

evangelho: : Lucas 15, 3-7
“Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do 
que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento”.

Refletindo com o Papa

“Somos hoje chamados de novo a estar face a face com Jesus. Num dos 
raros momentos tranquilos em que Se encontra a sós com os seus discípulos, 
Ele pergunta-lhes: «Quem dizeis vós que Eu sou?». E eles respondem-Lhe: 
«Uns dizem que és João Baptista, outros, Elias, outros ainda pensam que és 
algum dos antigos profetas que ressuscitou». Portanto, as pessoas estima-
vam Jesus e consideravam-nos um grande profeta, mas ainda não estavam 
conscientes da sua verdadeira identidade, ou seja, que Ele era o Messias, 
o Filho de Deus enviado pelo Pai para a salvação de todos.

Então, Jesus dirige-Se diretamente aos Apóstolos – porque é isto que mais 
Lhe interessa – e pergunta: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» Imediatamen-
te, em nome de todos, Pedro responde: «O Cristo de Deus!», ou seja, Tu és 
o Messias, o Consagrado de Deus, por Ele enviado para salvar o seu povo 
segundo a Aliança e a promessa. Assim, Jesus dá-Se conta de que os doze, 
e, em particular, Pedro, receberam do Pai o dom da fé¸e, por isso, começa 
a falar-lhes abertamente daquilo que O espera em Jerusalém: «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».

Hoje, Jesus faz-nos aquelas mesmas perguntas: Quem é Jesus para 
as pessoas do nosso tempo? E, mais importante, quem é Jesus para nós? 

Para mim, para ti… Quem é Jesus para nós? Somos chamados a fazer da 
resposta de Pedro a nossa resposta, professando com alegria que Jesus 
é o Filho de Deus, a Palavra eterna do Pai que Se fez homem para redimir 
a humanidade, derramando sobre todos nós a abundância da misericórdia 
divina. O mundo precisa mais do que nunca de Cristo, da sua salvação, do 
seu amor misericordioso. Muitas pessoas sentem um vazio ao seu redor e 
dentro de si – talvez até aconteça connosco! – e outros vivem na inquieta-
ção e na insegurança por causa da precariedade e dos conflitos. Todos nós 
temos necessidade de respostas adequadas às nossas interrogações, às 
nossas perguntas concretas. Em Cristo, somente n’Ele, é possível encontrar 
a Paz verdadeira e o cumprimento de todas as aspirações humanas. Jesus 
conhece o coração de cada um de nós como ninguém. É por isso que pode 
curar-nos, instando vida e consolação.

Depois de ter concluído o diálogo com os Apóstolos, Jesus dirige-Se a 
todos, dizendo: «Se alguém quiser vir após Mim. Renegue-se a si mesmo, 
tome cada dia a sua cruz e siga-Me. Não se trata de uma cruz ornamental 
nem de uma cruz ideológica, mas da cruz da vida, da cruz do próprio dever, 
da cruz do sacrifício pelo próximo com amor – pelos pais, pelos filhos, pela 
família, pelos amigos e até pelos inimigos – da cruz da disponibilidade a ser-
mos solidários com os pobres e a comprometermo-nos a favor da justiça e da 
paz. Quando assumimos esta atitude, estas cruzes, perdemos sempre algo. 
Nunca devemos esquecer-nos que «quem perder a própria vida, salvá-la-á». 
Trata-se de um perder para ganhar. E recordemos todos os nossos irmãos 
que ainda hoje põe em prática estas palavras de Jesus, oferecendo o seu 
tempo, o seu trabalho, o seu cansaço e até a sua vida para não negar a sua 
fé em Cristo. Mediante o seu Espírito Santo, Jesus dá-nos a força de ir em 
frente no caminho da fé e do testemunho: fazer aquilo em que cremos; não 
dizer uma coisa e fazer outra. E ao longo deste caminho, Maria está sempre 
próxima de nós e precede-nos: deixemo-nos pegar pela sua mão quando 
atravessamos os momentos mais difíceis e obscuros.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?
2.Que relação manténs com Jesus? 
3.Podemos seguir Jesus sem estarmos em Igreja?


