
JUNHO 2018           INFORMAÇÕES  

Domingo - 10 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
X Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial   

 Tempo 12.00h    Zona 9 - Missa de Festa do Anjo de Portugal 
Comum 12.30h    Baptismo 

 12.30h    Zona 6:  Continuação da Festa do Sagrado Coração de Jesus com 
almoço no clube (inscrições para o número 966932135) 

Santo Anjo da  16.00h    Oração pelas vocações de consagração especial 
Guarda de Portugal 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

4ª feira - 13 20.00h    Reunião da LIAM 
Stº António 21.00h Ensaio de Cânticos Litúrgicos 

5ª feira - 14 19.00h    Missa na Igreja de  Bairro da Figueira 

 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 

Sábado - 16 10.00h    Reunião de Acólitos 

 12.00h    Casamento de Luciana e António 

 14.30h    Ensaio da Catequese para os cânticos da Missa  

 18.00h    Missa na Igreja  dos Candeeiros  

 19.30h    Missa na Igreja Paroquial   

 19.00h    Escuteiros : Festa da Sardinha 

 21.15h    Jovens - III Conferência Vicarial em Alcobaça com o tema “Ciência 
e Fé” com a presença do Dr. Bernardo Mota na Ala Sul do Mosteiro  

Domingo - 17     Passeio do 7º ano de catequese ao Seminário de Penafirme 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
XI  Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - participação especial da catequese  

 12.30h    Baptismo 
 Tempo 15.00h    Missa na Igreja Paroquial—Festa da Santa Unção com o 3º ano da 

catequese 

Comum 18.30h    Não há Missa na Igreja Paroquial  

* Missa  ferial na igreja paroquial: 3ª às 19.00h, de 4 a 6ª feira às 08.30h.  
* Atendimento de Reconciliação após a Missa, quando  possível 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 09h às 11h e das 15.00h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 
Em Agenda : 
22 de Junho: Reunião geral de catequistas às 21.15h 
24 de Junho: Passeio da Zona 8 a Lisboa 
24 de Junho:  Encontro Matrimonial: Festa do E.M. de Encerramento do Ano na Benedita. 
1 de Julho : Ordenações Sacerdotais 
8 de Julho: Missa Nova do Pe José Samir 
13 de Julho: Conselho Pastoral Paroquial 
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Santidade no quotidiano 
 

O Papa Francisco na nova exortação “Gaudete et exsultate”, 
chama-nos a uma vida na verdade. A verdade é aquilo que existe, é 
real, é correto, o contrário da mentira. A verdade é a Palavra de 
Deus, que foi revelada em Jesus Cristo. Podemos conhecer a verda-
de. 

A verdade é algo absoluto. É a própria realidade e não muda, 
nem depende da opinião das pessoas. A verdade continua a ser a 
verdade, mesmo quando ninguém acredita que é a verdade. A ver-
dade é muito grande. Ela engloba toda a realidade. Deste modo, a 
nossa realidade está envolvida de pequenos gestos com o próxi-
mo, diz-nos o Papa: “Esta santidade, a que o Senhor te chama irá 
crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao 
mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, começam a falar 
e… surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo: “Não! 
Não falarei mal de ninguém”». Isto é um passo rumo à santidade 
(…). Este exemplo que o Papa coloca é uma realidade prática que 
está ao nosso alcance. Muitas vezes pensamos que a santidade está 
em fazer grandes coisas e esquecemo-nos que a santidade tem 
seus inícios no dia-a-dia em que vivemos: trabalho, escola, família, 
etc. A partir daqui, se agimos com amor e fazemos tudo por amor a 
Cristo, Deus concede-nos alegria nos pequenos actos para com o 
próximo e assim, respondemos à primeira vocação a que somos 
chamados: A SANTIDADE. 



7º Ano de Catequese 
 

O 7.ºano de catequese vai 
encerrar o seu ano com 
uma visita ao Seminário 
de Penafirme. Será no dia 
17 de Junho, Domingo, 
todo o dia. Estão convida-
dos todos os catequizan-
dos do 7º ano e suas famí-
lias. Para mais informa-
ções contactem os seus 
catequistas.  

Terço na Zona 7  
 
Neste mês do 
Sagrado Coração 
de Jesus, a zona 
7 irá rezar o ter-
ço todos os dias 
às 20.00h. 

Ordenação Presbiteral do Diácono José Samir - 1 de Julho 
 

Estão abertas as inscrições para o autocarro, para a ordenação do Diácono José Samir, no 
Mosteiro dos Jerónimos. 
O programa é o seguinte: 
- Concentração no centro comunitário às 9.30h 
- Visita cultural ainda a definir. 
- Almoço nos jardins dos Jerónimos 
- Eucaristia às 16.00h 
- Regresso às 21.h 
 

O preço é 10.00 euros e as inscrições devem ser feitas até dia 22 de Junho. 
 

Vigília de Oração 
A vigília de oração pelos ordinandos é no dia 29 de Junho às 21.30h, na Paróquia da Bran-
doa. Quem quiser participar também se deve inscrever no cartório para organizarmos 
transportes. 
 

Missa Nova 
A Missa Nova do Padre José será no dia 8 de Julho às 11.00h, na nossa Igreja Paroquial,  
seguida de almoço partilhado. 

Coro da Catequese 
 

   O próximo ensaio para a missa da catequese será no 
dia 16 de Junho pelas 14h30 na Igreja Paroquial para 
a celebração do dia 17 de Junho às 11h30. 
   Convidamos todas as crianças da catequese a parti-
ciparem. 
   Seja a cantar ou a tocar, és bem-vindo.  

Refrães dos Cânticos do X Domingo do Tempo Comum - 10 de Junho 

Entrada Iremos com alegria para a casa do Senhor. (bis) 

Salmo Junto do Senhor a misericórdia. Junto do Senhor a abundância da redenção. 

Apres. dons Deus abençoou a nossa terra e ela produziu fruto excelente: Bendito seja 
Deus para sempre! 

    Comu-
nhão 

Quem fizer a vontade de meu Pai esse é meu irmão, minha irmã e minha 
mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.  

Pós-
Comunhão 

Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus 
permanece nele. 

Final Povos da terra louvai ao Senhor. Povos da terra louvai ao Senhor. 

XI Domingo do Tempo Comum - 17 de Junho 
* Ez 17, 22-24 * Sl 91           * 2 Cor 5, 6-10         * Mc 4, 26-34  

 
         

A árvore nasce duma pequena semente, diz o Evangelho deste Domin-
go, ou dum pequeno rebento, diz a primeira leitura. É assim que se desen-
volve o reino de Deus em cada pessoa e no mundo: começa por uma 
pequena semente, que é a palavra de Deus. Esta não faz rumor, não se faz 
notar, mas cresce, produz frutos e transforma completamente a vida duma 
pessoa.  

A segunda leitura está ligada a este tema porque mostra qual será o 
ponto culminante deste desenvolvimento. No fim da vida, cada um verá o 
homem novo que dentro de si próprio se terá desenvolvido como uma semente. Esse dia assina-
lará o início da vida nova com Deus e com Cristo.                                                                                                               F. Armellini 

Santa Unção 
 

No dia 17 de Junho teremos a Missa dedicada aos mais idosos e doen-
tes com o sacramento da Santa Unção às 15h na Igreja Paroquial. 
Pede-se a quem desejar receber o sacramento que faça chegar a 
inscrição ao Cartório. Na medida do possível deverá também confes-
sar-se nos dias anteriores. 
Podem receber a Santa Unção as pessoas com doença grave que ainda não tenham recebi-
do por essa doença e os idosos com mais de 70 anos que nunca tenham recebido ou já 
tenham recebido há muitos anos. 
Esta celebração terá a participação especial do 3º ano de Catequese. 


