
JUNHO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 19 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - com entrega dos diplomas das Bodas 

Matrimoniais 
XII Domingo 12.30h    Almoço Paroquial organizado pelas zonas 8 e 12 

do Tempo  14.30h    Abertura da Sala de Chá 
Comum  18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 21 21.15h    Reunião com os pais das crianças do 6º ano no C. Comunitário 
5ª feira - 23 18.30h    Oração do terço com os jovens do COP JMJ 2023 

 21.15h    Ensaio para a celebração do Sacramento do Crisma na Igreja 
6ª feira - 24     Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
 21.15h    Confissões para os crismandos e padrinhos na Igreja 
 21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 25     Encontro Diocesano de Adolescentes - Say Yes Day 
 12.00h    Baptismo 
 18.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra - Festa do Sagrado Coração de 

Jesus 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial - Festa do Pai- Nosso e da Palavra  
Domingo - 26     Festa da Família no Parque Urbano Quinta da Flamenga na Vialonga 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

XIII Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial  - Celebração do Sacramento do Crisma 
do Tempo  14.30h    Abertura da Sala de Chá 

Comum  18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h 
* 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 

Almoço Paroquial dia 19 de Junho com as zonas 8 e 12  
 

No domingo dia 19 haverá mais um almoço organizado pelas zonas 8 e 12. 
A ementa é: Sopa de legumes , Chanfana de vaca, pescada frita com arroz 
de tomate e salada e sobremesas. 
Estes almoços continuam a ser muito importantes quer pelo convívio quer 
pela ajuda que dão na manutenção do Centro Comunitário. 

Oração do Rosário pela Paz 
 

Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz.   
Rezaremos comunitariamente na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas:   
* de 2ª a 6ª feira às 18.30 h;  de 3ª a 6ª feira às 8 h;  sábado às 19 h; domingo às 18 h. 
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas. 

ATENÇÃO: a partir desta semana e durante os meses de Julho e Agosto não há 
missa à terça-feira às  19.00h  
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Educação Moral  
e Religiosa Católica 

  
  

Está na altura de fazer as matrículas das 
crianças e jovens na Escola e surge a ques-
tão: inscrever ou não na disciplina de 
Educação Moral e Religiosa Católica? 

Quem não é católico certamente não se 
inscreve! 

Mas a maioria dos alunos são baptizados e 
frequentam a Catequese na Paróquia. Será 
preciso ou útil ter esta aula na Escola?  

A EMRC não é catequese, é uma disciplina 
que aborda temas de cultura geral religio-
sa que não são estudados em nenhuma 
das outras disciplinas e que na catequese 
também não são desenvolvidos. Além dis-
so procura desenvolver nos jovens uma 
consciência moral que oriente as suas 
vidas. Ao contrário do que alguns pais 
possam pensar, esta é uma disciplina 
importantíssima. 
 

Numa altura em que a sociedade se afasta cada vez mais dos valores humanos e cris-
tãos, os jovens são os mais vulneráveis. Será muito útil que a Escola ofereça formação 
moral que os ajude a crescer com os valores que os pais também lhes procuram incu-
tir. Para os pais católicos esta disciplina é uma ajuda preciosa, muitas vezes a única 
disciplina que apresenta uma visão cristã do mundo em que vivemos. 
Que os pais e os jovens não se deixem iludir por argumentos como o “não interessa”, 
“não conta para a nota”, “já tem muitas disciplinas” “os colegas não se inscreveram”, 
etc.  
É certo que por vezes as escolas colocam esta disciplina em horários inconvenientes, 
mas nem isso deve desmotivar a matrícula, dada a sua importância. 



Festa do Sagrado Coração de 
Jesus na Zona 6 

 

No dia 25 de Junho, na 
Capela do Casal do Guer-
ra, há missa de Festa do 
Sagrado Coração de 
Jesus, às 18.00h 
 

 A partir de dia 15 de 
junho, haverá uma novena (oração 
do Rosário) até dia 24, às 20.30h, na 
Capela. 

Festa a Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro na Zona 4 

 

A Zona 4  vai celebrar a sua Padroeira com os 
vários momentos de oração e convívio: 
- 27 de Junho: Oração a Nossa Senhora na Capela 
às 20.00h 
- 29 de Junho: inicio do Tríduo a Nossa Senhora, 
na Capela às 20h até dia 1 de Julho. 
- 2 de Julho: Missa de festa de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro às 18 h seguida de jantar con-
vívio. 

 

ESTÁGIO DE VERÃO, CAMPANÁRIOS E LUZEIROS 
 

A Pastoral Vocacional oferece-te tempos de encontro e convívio com outros rapazes e raparigas 
da mesma idade, no período das férias, para partilhar a vida, os sonhos, o futuro, a vocação, a fé, 
a amizade com Jesus.  
 

Campanários -  Seminário de Penafirme 
- de 6 a 9 de julho – para rapazes dos 6.º e 8.º anos 
- de 11 a 14 de julho – para rapazes do 9.º ao 11.º anos 
Contacto: Padre Rodrigo Alves – 914386312 e  
Inscrição: https://forms.gle/wGjPx5f6EqPBx5to9 
 

Semana de Verão - Seminário de São José de Caparide 
- 20 a 27 de Julho – Para rapazes que estejam no 12.º ano, ou seja, 
universitários, ou que já trabalhem. 
Contacto e mais informações: Pe Rui de Jesus - 967003249,  
www.seminarios.patriarcado-lisboa.pt | preseminariodelisboa@gmail.com 
 
Os LUZEIROS – Campos Vocacionais para Raparigas, são 
tempos de catequese e convívio, oração e partilha, trabalho 
e jogo, meditação e distração para aprender a escutar Deus, 
e conhecer o projecto de vida que sonha para ti, e a cons-
truir a vida como resposta alegre e fiel a Deus. 
 

Casa do Oeste, Ribamar 
- 6 a 10 de Julho - para raparigas do 7º ao 12º 
Contacto: Ausenda Pires - 966961693  
Inscrição: https://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/luzeiros/  

Encontro Matrimonial 
 

O Encontro Matrimonial vai fazer a sua festa de 
encerramento das atividades no dia 10 de 
Julho, no Centro Comunitário da Benedita, às 
16 horas. 

TERÇO JMJ   
 

Os jovens do COP (comité organizador paroquial das JMJ) convidam os 
jovens e adolescentes do Say yes e do Rise up, a rezarem a oração do ter-
ço, na 5ª feira dia 23 às 18.30h, na Igreja Paroquial, em união com a res-
tante comunidade paroquial. 

Liturgia do próximo Domingo: XIII Domingo do T. Comum - 26 de Junho 
     

    * 1 Re 19, 16b.19-21     * Sl 15     * Gal 5, 1.13-18        * Lc 9, 51-62 
 

As leituras deste Domingo apresentam-nos alguns episódios de 
“vocação” que se deram em situações difíceis. São suspeitas as 
“vocações” que se multiplicam nos momentos em que a Igreja é alvo de 
aplausos e reconhecimentos. 

A primeira leitura descreve-nos como Eliseu respondeu com pron-
tidão e generosidade à chamada de Elias. Era o tempo em que o rei 
Acab e a sua mulher Jesabel perseguiam os crentes. 

O Evangelho descreve a vida cristã como uma viagem no segui-
mento de Jesus. O mestre não tem como meta o triunfo, mas o sacrifício de Si 
mesmo em Jerusalém. Ao longo do caminho, há pessoas que pedem e outras que são con-
vidadas a unir-se ao grupo dos discípulos. Jesus não se preocupa que seja grande o núme-
ro de quem está disposto a segui-l’O, mas limita-se a apresentar, de maneira muito explí-
cita, o que deve estar disposto a fazer quem aceita a sua proposta. 

A segunda leitura diz-nos que seguir Jesus é uma opção de liberdade. O discípulo não 
fica sujeito a nenhuma outra lei que não seja a lei do amor. 

Refrães para o Domingo XII do Tempo Comum – 19 de Junho 

Entrada Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome 

Salmo A minha alma tem sede de Vós, meu Deus 

Apres. Dons Baptizados em Cristo formamos o povo de Deus 

Comunhão Se alguém quiser seguir-Me, se alguém quiser seguir-Me, tome a sua cruz e 
siga-Me, tome a sua cruz e siga-Me. 

Pós-
Comunhão 

Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo; eu 
creio , Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. 

Final Quem segue o Senhor ama a verdade e a verdade o libertará. 

F. Armellini 

 

Avaliação do ano e Conselho Pastoral 
 

O secretariado permanente pede aos responsáveis de zona, movimentos e grupos que 
entreguem a avaliação do ano, por email ou no cartório até dia 7 de Julho . 
 

A reunião do Conselho Pastoral será dia 14 de Julho, às 21,15 h, no centro comunitário.  


