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Deus uniu-se a nós e escolheu-nos; e este 
vínculo é para sempre, não tanto porque 
nós somos fiéis, mas porque o Senhor é 
fiel e suporta as nossas infidelidades, as 
nossas morosidades e as nossas quedas. 
(…). Com o Salmo pudemos repetir: “O 
amor do Senhor é eterno!”. Ao contrário, 
acerca de nós homens e mulheres, outro 
Salmo afirma: “Desapareceu a lealdade 
entre os filhos do homem”. Hoje a lealdade 
é um valor em crise porque somos levados 
a procurar sem-pre a mudança, uma presu-
mível novidade, negociando as 
raízes da nossa existência, da 
nossa fé. No entanto, sem a leal-
dade às suas raízes, uma socieda-
de não progride: pode alcançar 
enormes progressos técnicos, 
mas não um desenvolvimento 
integral do homem todo e de 
todos os homens. 
   O amor fiel de Deus pelo seu 
povo manifestou-se e realizou-se 
plenamente em Jesus Cristo que, 
para honrar a aliança de Deus com o seu 
povo, se fez nosso escravo, abandonou a 
sua glória e assumiu a forma de servo. No 
seu amor não se rendeu diante da nossa 
ingratidão e nem sequer perante a rejeição. 
Se formos infiéis... Ele, Jesus, continua fiel, 
porque não pode renegar-se a Si mesmo. 
Jesus permanece fiel, nunca atraiçoa: mes-
mo quando erramos, Ele espera sempre por 
nós, para nos perdoar: tal é o rosto do Pai 

misericordioso. Este amor, esta lealdade do 
Senhor manifesta a humildade do seu Cora-
ção: Jesus não veio para conquistar os 
homens como os reis e os poderosos deste 
mundo, mas sim para oferecer amor com 
mansidão e humildade.  E o sentido da fes-
tividade do Sagrado Coração de Jesus, con-
siste em descobrir cada vez mais e em dei-
xar-nos abraçar pela lealdade humilde da 
mansidão do amor de Cristo, Revelação da 
misericórdia do Pai. Nós podemos experi-
mentar e saborear a ternura deste amor em 
cada fase da vida: no tempo da alegria e da 

tristezas, no tempo da saúde e 
da enfermidade e da doença. A 
lealdade de Deus ensina-nos a 
acolher a vida como aconteci-
mento do seu amor e permite-
nos testemunhar este amor aos 
irmãos num serviço humilde e 
manso.       
   Amados irmãos, em Cristo nós 
contemplamos a lealdade de 
Deus. Cada gesto, cada palavra 

de Jesus deixa transparecer o amor miseri-
cordioso e fiel do Pai. E então, diante dele, 
interroguemo-nos: como é o meu amor 
pelo próximo? Sei ser leal? Ou então sou 
volúvel, sigo os meus humores e as minhas 
simpatias? Cada um de nós pode respon-
der na sua própria consciência. Mas, sobre-
tudo, podemos dizer ao Senhor: Senhor 
Jesus, tornai o meu coração cada vez mais 
semelhante ao vosso, repleto de amor e de 
lealdade.                                    Papa Francisco 
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Solenidade do Sagrado Coração de Jesus—11 de Junho  

JUNHO 2021           INFORMAÇÕES 

Domingo - 6 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 

X do Tempo  12.30h    Baptismo 
Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

5ª Feira - 10       Festa do Santo Anjo da Guarda de Portugal 
 08.30h    Missa na Igreja Paroquial 
6ª Feira - 11      Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
 19.00h    Ensaio do Rito Penitencial dos Catecúmenos na Igreja 
Sábado -  12 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo dos Candeeiros 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 13 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
XI do T. Comum 12.30h    Baptismo 
Santo  António 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19h 

* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo XI do Tempo Comum - 13 Junho 
  

     * Ez 17, 22-24     * Sl 91           * 2 Cor 5, 6-10             * Mc 4, 26-34  

Campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar   
Até 6 de junho, continua a campanha do Banco Alimentar. Pode ajudar através 
da ‘Ajuda Vale’ (que são vales de produtos que estão nas caixas dos supermerca-
dos),  ou através do portal de doação online alimentestaideia.pt, onde se podem 
escolher bens perecíveis para doar. Quem quiser pode continuar a entregar alimentos nas 
eucaristias ou no cartório paroquial. 

No dia 10 de Junho celebra-
se a Festa do Santo Anjo de 
Portugal, que é o padroeiro 
da Zona 9. Por isso teremos 
presente as suas intenções e 
rezaremos pela memoria 
dos falecidos da Zona  

25 anos de Ordenação do Pe Armindo Reis e do 
Pe Jorge Doutor 

 

No dia 27 de Junho, o Padre Armindo 
Reis e o Padre Jorge Doutor celebram os 
25 anos de Ordenação com uma missa 
às 16h na Igreja de São Miguel em Sin-
tra (junto ao Olga Cadaval).  
A nossa comunidade foi convidada, e quem quiser ir, tem 
obrigatoriamente que se inscrever no cartório até dia 
18 de junho, mesmo que vá em carro particular, para que 
se possa preparar convenientemente o espaço e garantir 
as condições sanitárias. 
Vamos abrir inscrições para um autocarro. Terá um custo 
de 8 euros, sairá do Centro Comunitário às 13.00h e che-
gará pelas 20.00h. 

Na missa das 17.30h do dia 
12 de Junho, celebraremos 
o Padroeiros da Zona 6: o 
Sagrado Coração de Jesus. 
Por isso teremos presente 
as suas intenções e rezare-
mos pela memoria dos fale-
cidos da Zona.  


