
 

 

Palavra  
CAMINHO DE AMOR E DE CRUZ 

 
A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a figu-
ra 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 liber-
tação 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?” Paralelamente, apresenta o caminho mes-

siânico 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 conversão 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 Evange-
lho, identificará essa misteriosa figura profética com o próprio Cristo. 
A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistin-
do que o cristão deve “revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao or-
gulho 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. 

dehonianos.org 
*** 

PÓS-COMUNHÃO 
Dá-se o nome de «Pós-comunhão» ou «oração depois da Comunhão», em portu-
guês, ao Rito Romano da «Oratio post communionem», e, noutras liturgias, à 
«Oratio ad complendum» ou «Completuaria». Nela, o sacerdote, depois do convi-
te Oremos, «e de braços abertos, recita a Oração depois da Comunhão, a qual 
pode ser precedida de um breve momento de silêncio, a não ser que o tenha ha-
vido logo a seguir à Comunhão. No fim da oração, o povo aclama: Ámen» (IGMR 
165).  
Como oração conclusiva da Missa, costuma fazer referência ao que se recebeu na 
Comunhão (recebemos, fomos alimentados, comungámos, enchemo-nos), refe-
rindo-se ao Corpo e Sangue de Cristo (comida, bebida, viático, alimento, medici-
na, sustento), e pede que a Eucaristia tenha consequências na nossa vida presen-
te (uma vida mais cheia de fé e de esperança, uma vivência mais clara do misté-
rio de Cristo) e na eterna (a perspectiva escatológica entre a refeição eucarística 
de agora e o banquete festivo do céu).  

José Aldazábal 
Dicionário elementar de liturgia  
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Informando 
 

“O nosso coração está inquieto, enquanto não descansa em Vós 
Sois grande, Senhor, e digno de todo o louvor; insondável é a vossa 
grandeza e sem limites a vossa sabedoria. (Cf. Sl 145 (144)) O homem, pe-
quena parcela da vossa criação, quer louvar-Vos, ele que arrasta consigo 
a sua condição mortal e o testemunho do seu pecado e sabe que resistis 
aos soberbos; […]. Sois Vós que o estimulais, para que encontre a sua 
alegria em louvar-Vos, porque nos criastes para Vós, e o nosso coração 
está inquieto, enquanto não descansa em Vós. Concedei-me, Senhor, que 
eu saiba e compreenda se primeiro Vos devemos invocar ou louvar, e se 
primeiro Vos devemos conhecer ou invocar. Mas como podemos invocar-
Vos sem Vos conhecer? Quem não Vos conhece não sabe a quem deve 
invocar. Não será melhor invocar-Vos para Vos conhecer? Mas como hão-
de invocar Aquele em quem não acreditam? E como hão-de acreditar sem 
haver quem lhes pregue? Louvarão o Senhor aqueles que O procuram.(Cf. 
Rm 10, 14) Na verdade, os que O procuram hão-de encontrá-l’O e os que O 
encontram hão-de louvá-l’O. Que eu Vos procure, Senhor, invocando-
Vos, e Vos invoque, Senhor, crendo em Vós: porque já recebemos a vos-
sa pregação. Invoca-Vos, Senhor, esta fé que me destes, a fé que me ins-
pirastes por meio da humanidade de vosso Filho e pelo ministério do vos-
so pregador. E como invocarei o meu Deus, o meu Deus e meu Senhor? 
Se O invoco, chamo-O para que venha a mim. Mas que lugar há em mim 
no qual possa vir habitar o meu Deus, o Deus que fez o céu e a terra? 
Senhor meu Deus, haverá em mim alguma coisa capaz de Vos conter? 
Porventura o céu e a terra, que Vós criastes e onde me criastes a mim, 
poderão conter-Vos? Será porventura o facto de que tudo quanto existe 
não pode existir sem Vós, que faz com que tudo quanto existe Vos possa 
conter? E uma vez que existo, como posso pedir que venhais até mim, eu 
que não existiria se não estivésseis em mim? […] Portanto, eu não existi-
ria, meu Deus, de modo algum existiria se não estivésseis em mim. Ou 
antes, como poderia existir senão em Vós, de quem tudo procede, por 
quem tudo foi criado, em quem tudo subsiste? Também isto, Senhor, é 
verdade. Para onde Vos hei-de chamar, se eu estou em Vós? Ou donde 
viríeis até mim? Até onde me poderei afastar, fora do céu e da terra, para 
que de lá venha até mim o meu Deus que disse: A minha presença enche 
o céu e a terra (Jr 23, 24)? Quem me dera descansar em Vós! Quem me 
dera que viésseis ao meu coração e o inebriásseis com a vossa presença, 
para esquecer todos os meus males e me abraçar a Vós, meu único bem! 
Que sois Vós para mim? Tende piedade de mim, para que possa falar. 
Que sou eu para Vós, para que me ordeneis que Vos ame, irando-Vos co-
migo e ameaçando-me com tremendos castigos, se o não fizer? É acaso 
pequeno castigo não Vos amar? Ai de mim! Pela vossa misericórdia, Se-
nhor meu Deus, dizei-me o que sois para mim. Dizei à minha alma: Eu 
sou a tua salvação. Dizei-o de modo que eu oiça. Diante de Vós, Senhor, 
estão os ouvidos do meu coração; abri-os e dizei à minha alma: Eu sou a 
tua salvação. E atraído por esta palavra, correrei até alcançar-Vos. Não 
escondais de mim o vosso rosto; morra eu, para que não morra, e assim o 
possa contemplar.” 
(Texto: Breviário, Das Confissões de Santo Agostinho, bispo, Sec. V, Domingo IX 
do Tempo Comum; Pequenos cortes por razões de espaço assinalados com […]; 
remissões Bíblicas propostas por nós.)  
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 19h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 
 

Horário das Confissões:          3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 

 
Horário da Secretaria:      3ª e 5ª : 8h00 às 13h30 e 14h30 às 19h00  
                                                  4ª e 6ª: 8h00 às 13h30 e 14h30 às 16h00 

LEITURAS                23 - DOMINGO XII DO TEMPO COMUM 

Zac. 12, 10-11; 13, 1   /  Sal. 62  /  Gal. 3, 26-29  /  Lc. 9, 18-24  /  Semana IV Saltério 

 

30 - DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 

1Reis 19, 16b. 19-21   /  Sal. 15  /  Gal. 5, 1. 13-18  /  Lc. 9, 51-62  /  Semana I Saltério 

Act. 13, 22-26 

Sal. 14 

Sal. 104 

Sal. 105 

Sal. 22 

2Tim. 4,6-8.17-18 

Lc. 1, 57-66. 80 

Mt. 7, 6. 12-14 

Mt. 7, 15-20 

Mt. 7, 21-29 

Lc. 15, 3-7 

Mt. 16, 13-19 

Is. 49, 1-6               Sal. 138 
Gen. 13, 2. 5-18 

Gen. 15, 1-12. 17-18 

Gen. 16, 1-12. 15-16 

Ez. 34, 11-16 

Act. 12, 1-11            Sal. 33               

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Acontece … 
 

22 e 23 de Junho - Retiro da Catequese (5º ao 8º ano) 
 

29 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial, 9h30 
 

30 de Junho - Encerramento do Ano Pastoral, 11h 

      Crismas 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Encontro com os Crismandos 27 Junho Quinta Centro 21.00 

Passeio de Acólitos e família 6 Julho Sábado   

Secretariado Permanente 11 Julho Quinta Centro 21.30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Julho Sábado Igreja 15.00 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

16 Julho 
18 Julho 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 


