
 12º Domingo do Tempo Comum – Ano C 
 
A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa 
reflexão a figura 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 libertação 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 gene-
roso aos outros. 

A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profe-
ta “trespassado”, cuja entrega trouxe conversão e pu-
rificação 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 Evangelho, identifi-
cará essa misteriosa figura profética com o próprio 
Cristo. 

A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia 
deste domingo, insistindo que o cristão deve “revestir-
se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e per-
correr o caminho do amor e do dom da vida. Esse ca-
minho faz dos crentes uma única família de irmãos, 
iguais em dignidade e herdeiros da vida em plenitude. 

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: 
“e vós, quem dizeis que Eu sou?” Paralelamente, apre-
senta o caminho messiânico 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. 

Quem é Jesus, para nós? É alguém que conhecemos 
das fórmulas do catecismo ou dos livros de teologia, 
sobre quem sabemos dizer coisas que aprendemos 
nos livros? Ou é alguém que está no centro da nossa 
existência, cujo “caminho” tem um real impacto no 
nosso dia a dia, cuja vida circula em nós e nos trans-
forma, com quem dialogamos, com quem nos identifi-
camos e a quem amamos? 
 

Dehonianos 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

Inscrição na disciplina EMRC 
 

Estamos no período das inscrições 
nas escolas, e por este motivo, ape-
lamos a todos os Pais para inscre-
verem os filhos na disciplina de 
Educação Moral e Religiosa Católi-
ca (EMRC). A EMRC não substitui a 
catequese, pois é um espaço privi-
legiado de formação em valores 
humanos e cristãos, essencial para 

uma verdadeira educação integral das crianças. 

AGENDA 
Sexta feira, dia 24 
A Igreja Celebra a Festa do Sagrado Coração de Jesus, e 
dia de oração pela Santificação dos Sacerdotes. Cele-
braremos uma Santa Missa às 10h00, na Igreja de Al-
gueirão, com esta intenção. 
 

Sábado dia 25 
Festa do Imaculado Coração de Maria: teremos a Santa 
Missa às 10h00 na Igreja de Algueirão. 
 

Arraial dos Santos Populares -24 e 25 de Junho 
A paróquia irá realizar o tradicional arraial dos Santos 
Populares, depois da pausa devido à COVID 19.  
Será um momento de festa, onde toda a comunidade 
Paroquial, com os vários Grupos de Jovens e menos 
jovens, estará unida em convívio e alegria. 
 

DIA 24: 
18h – Início do Arraial 
20h – Bandas paroquiais 
21h - Bombos das Mercês 
          Música popular portuguesa 
 

DIA 25: 
12h - Início do Arraial  
13h - Almoço e Tarde de Arraial 
20h – Início do Arraial  
21h – Dukubiculo 
00h - DJ Vilela 
 

Participe! Venha festejar os Santos Populares no conví-
vio paroquial! 



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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Santos Populares: histórias e tradições 

As principais celebrações dos Santos Populares estão 
ligadas aos dias 13, 24 e 29 de junho, respetivamente, 
Dia de Santo António, de Lisboa, Dia de São João, no Por-
to e Dia de São Pedro, nas ruas de Sintra, Évora ou Mon-
tijo, por exemplo. 
Em Lisboa, a tradição é forte com as marchas populares e 
os casamentos na Igreja de Santo António, sem faltar a 
sardinha no pão e o cheiro a manjericão. Pelo Porto, ce-
lebra-se o São João, com martelinhos e alho-porro. Em 
Sintra e em vários outros concelhos também pode depa-
rar-se com as celebrações do São Pedro, com mais ba-
lões, caldo verde e vinho a acompanhar. 

Os Santos e as tradições 
A história das tradições continua viva e nunca é demais 
relembrar como surgiram estas datas especiais, que dão 
tanta vida e cor às cidades portuguesas. 

Comecemos por descobrir quem foi Santo Antó-
nio. Nascido em Lisboa e batizado com o nome Fernando 
de Bulhões, ingressou na Ordem Franciscana, adotou o 
nome de António e dedicou-se a pregar as escrituras, 
que tão bem conhecia – talvez se lembre do Sermão de 
Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira, que 
relata muito bem a sua qualidade como pregador. 
Partiu para Itália e, anos depois, acabou por falecer, a 13 
de junho, data em que se celebra o Dia de Santo António, 
em memória deste santo que ficou conhecido como o 
santo de todo o mundo. 

E o São João… 
No que diz respeito a São João, celebrado no Porto, este 
é João Batista, que nasceu perto de Jerusalém e é menci-
onado nos Evangelhos da Bíblia. Ao contrário de Santo 
António, o dia 24 de junho, marca a data em que João 
Batista nasceu, sendo o seu nascimento considerado um 
milagre, como é relatado no livro de Lucas, na Bíblia. Ain-
da que a festa seja grande no Porto, este santo não é o 
padroeiro da cidade Invicta, mas sim, a Nossa Senhora da 
Vandoma. 
Apesar das comemorações serem mais conhecidas no 
Porto, também são realizadas em Braga, Almada, Angra 
do Heroísmo, nos Açores, com desfiles, marchas, carros 
alegóricos, danças e bailaricos. 

Por fim, quem é São Pedro e por que é celebrado? 
Pedro é apóstolo de Jesus e ficou conhecido pela igreja 
católica como o primeiro papa. Assim, passou a ser cele-
brado no dia em que se julga ser o aniversário da sua 
morte, o Dia de São Pedro e também o Dia do Papa. Em 
Portugal, a festa faz-se em várias cidades, tais como: Sin-
tra, Évora, Póvoa de Varzim, Montijo, Castro Verde, São 
Pedro do Sul, Seixal, Macedo de Cavaleiros, Ribeira Gran-
de, Felgueiras e Bombarral. 

 

Em Site Staples: portal informativo 

X Encontro Mundial das Famílias,  
Lisboa 2022 

 

O Encontro Mundial das Famílias que estava previsto 
para Roma, e iria reunir dezenas de milhares de famí-
lias, vai realizar-se em moldes diferentes por indica-
ção do Santo Padre. Em Roma, com o Papa, vão estar 
apenas representantes de todos os países, e em cada 
diocese vão ser propostas uma série de atividades 
em simultâneo com o que irá acontecer em Roma 
para, deste modo, envolver ainda mais famílias. 
Como todos os outros Encontros Mundiais das Famí-
lias, também este ano haverá tempos de convívio e 
de festa, tempos de reflexão e tempos de celebração 
e oração. O tema do Encontro Mundial das Famílias, 
a nível internacional, será “O Amor na família: voca-
ção e caminho da santidade”. Em Lisboa, vamo-nos 
associar com um programa muito rico que pretende 
ser também uma preparação para a JMJ (Jornada 
Mundial da Juventude) que acontecerá em Lisboa no 
Verão de 2023. Por isto mesmo, o tema do Encontro 
em Lisboa será «Famílias a caminho da JMJ». 
Assim, de 22 a 26 de junho, serão feitas algumas pro-
postas para serem vividas nas paróquias e em famí-
lia, enquanto outras terão um carácter diocesano: o 
Congresso do dia 25 e a Grande Festa da Família do 
dia 26, em Vialonga. 
 

A Pastoral da Família do Patriarcado de Lisboa pro-

põe o seguinte programa:  

-Dia 22 - Abertura do EMF nas paróquias – cada pa-

róquia, na missa do dia, terá um pequeno momento 

dedicado à abertura do EMF. 

-Dia 23 - A caminho da JMJ – animado pelos jovens 

de Mafra. 

-Dia 24 - Dia de Oração. 

-Dia 25 - Congresso Teológico-Pastoral, no Centro 

Paroquial de Santa Joana Princesa em Lisboa. 

-Dia 26 - Festa da Família como encerramento do 

EMF, em Vialonga. 

Em patriarcado-lisboa.pt 

https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&tem=612
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&tem=612
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&tem=604
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&tem=604
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&tem=603

