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 12 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Adultos (17.30h) 
 13 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h) 
 14 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 15 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infância (18h) 
 16 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 Ensaio Coro Stª Cecilia 
 17. Sexta-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 18 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 19 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

 

 

Agenda 
12 a 19 de Junho 

 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

Espaço Solidário (2ª a 6ª - 14h/19h  - Domingos (11h/14h) 
Atendimento Social (2ª a 5ª - 10h/12h, 15h) 
Loja Solidária (2ª, 4ª e 5ª - 15h/18h) 
Convívio da 3ª Idade (2ª a 6ª - 15h/18h) 
 Escola de Música (2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 17.30h/20.30h) 
Reuniao de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h) 
 

 Grupo de Trabalho V. de Natal (15.30h) 
 Curso Alpha 

 BA - Distribuição de Frescos 

 Olhar a Misericórdia (21h) 

 Festa do Credo e Profissão de Fé 

   

O SENHOR PATRIARCA ENTRE NÓS 
BREVE EXCERTO 

 
 

“A Igreja diz, a partir das palavras de Jesus Cristo, que quando um homem e 
uma mulher se unem naquela intenção, que Cristo também apresenta, de ser 
uma união para a vida, aberta à fecundidade, isso torna-se um sacramento, se 
é feito como diz São Paulo, na Carta aos Coríntios,  em  Cristo. (…) 
Há uma vontade dos dois que acaba por coincidir com a própria vontade de 
Deus, com o projecto de Deus acerca do casal. (…) 
Nessa altura estamos diante de um sacramento de que eles são os ministros, 
mas como não é apenas um acto só deles mas um acto que tem a ver com 
Cristo, e o Corpo de Cristo é a Igreja, portanto é um acto eclesial, tem a pre-
sença de um ministro da Igreja que é testemunha qualificada. (…) 
É a vontade dele e dela, de algum modo transformada na vontade de Jesus 
Cristo que dá a graça para que isso depois se realize, assim eles colaborem, 
como tudo aquilo que é sacramental. 
Nós recebemos a graça de Cristo no Baptismo para começarmos a ser o que 
Ele é, filhos de Deus. Mas é preciso desenvolvê-la. Não basta ter isso na cédu-
la. Ou recebemos a graça de Cristo no Crisma para sermos testemunhas do 
Evangelho, mas é preciso que o façamos. Ora bem: a mesma coisa relativa-
mente ao sacramento do matrimónio. (…) 
Qual é o problema? (…) 
Temos aí, como se costuma dizer em linguagem popular, um “alçapão”! 
Consideramos a nossa dimensão corpórea não tanto como nós próprios mas 
como qualquer coisa que nós temos: eu faço do corpo o que quero, ninguém 
tem nada a ver com isso.  
Ou seja, há aqui uma herança que não é cristã, como se tudo o que sou agora 
não interessasse assim tanto (pode interessar em termos de gozo...)… 
Isto não é compreensão cristã das coisas: Quando olhamos para Jesus Cristo, 
olhamos para o Verbo incarnado” 
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ARRAIAL POPULAR 
(Sábado, 18 de Junho, 20h) 

 

No dia 18 de Junho teremos o nosso Arraial Popular. 
Começa às 20h, logo a seguir à missa vespertina das 19h. 
Já faz parte da nossa tradição juntarmo-nos neste ambiente de convívio por 
ocasião dos Santos Populares, numa animação promovida pelos Escuteiros, 
Guias e Grupo de Jovens.  
É sempre um momento importante de congregação (temos tão poucos…) a 
que os organizadores têm sabido corresponder com eficiência e qualidade. 
No ano passado, o espaço reservado no adro, sendo maior do que o do ano 
anterior, veio a revelar-se como sendo pequeno, o que é bom sinal! 
Este ano vamos tentar alargar ainda mais a zona do Arraial para podermos 
acolher o maior número possível de pessoas. 
 
 

PROFISSÃO DE FÉ E ENTREGA DO CREDO 
(Domingo, 19 de Junho, 12h) 

 

No dia 19 de Junho, na missa das 12h, os adolescentes do 6º volume farão a 
sua Profissão de Fé. 
Os do 5º volume receberão a Entrega Solene do Credo. 
Estes momentos são, naturalmente, sempre muitos significativos, quer para 
os adolescentes, quer para os seus familiares mais próximos. 
 

E deverão sê-lo-á também para todos nós. 
Porque é uma forma de vermos a nossa Comunidade a crescer, enriquecida 
com o caminho de alguns dos seus membros mais novos em que depositamos 
sempre muita esperança. 
 

E percebermos melhor a riqueza de sermos Igreja! 
 

Ao mesmo tempo que, com a nossa presença, ajudamos os adolescentes a 
não se sentirem um corpo à parte na sua Comunidade. 
Durante a preparação, sempre, mas de um modo particular quando falamos 
da Igreja, tentamos abrir-lhes os horizontes ajudando-os a compreender este 
mistério de Comunhão que Deus quer fazer acontecer em todos 
nós. 
Mas é uma comunhão feita carne, gesto, palavra, presença. 
Resistam à tentação de “fugir” para uma missa mais breve!... 
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CONCERTO 
(Domingo, 19 de Junho, 16h) 

 

No próximo Domingo, 19 de Junho, às 16h, na nossa Igreja, o “A Capella 
Ensemble” irá apresentar-se em Concerto. 
Através de “Ecos de um silêncio reluzente”, este ensemble vocal interpretará 
obras de compositores contemporâneos como Eric Whitacre, Arvo Part e Luís 
Cardoso, entre outros. 
A direcção musical estará a cargo do maestro António Lourenço Menezes. 
Como é habitual nos concertos que decorrem na nossa Igreja, a entrada é 
livre. 
 
 

CRISMA 
(Sábado, 25 de Junho, 19h) 

 

No dia 25 de Junho, Sábado, na missa das 19h, alguns adolescentes e adultos 
da nossa Comunidade vão receber o sacramento do Crisma. 
O Senhor D. Joaquim Mendes virá presidir a esta Celebração. 
A nossa Comunidade vai ficar mais rica! 
 

Se, com a nossa presença, lhes soubermos transmitir essa consciência, então, 
será mais fácil colher os seus frutos, na nossa Comunidade ou noutra. 
 

Na colaboração mais activa em serviços da Igreja. 
Há muito onde aplicar as nossas energias e vontade de servir mais e melhor! 
 

E num maior empenhamento missionário. 
E são tantas as realidades onde percebemos que faz falta o testemunho feliz, 
simples e humilde, mas firme, da Vida que Deus nos confiou... 
 
 

ESCOLA DE MÚSICA—CONCERTO 
(Domingo, 26 de Junho, 16h) 

 

No dia 26 de Junho, Domingo, às 16h, a Escola de Música vai apresentar na 
nossa Igreja um Concerto de final de ano. 
Durante cerca de uma hora vemos poder ouvir as diferentes clas-
ses (Flauta e Voz, Classe de Guitarras, Classe de Canto, Classe de 
Violino, Piano/Orgão, Quarteto de Cordas e Coro). 
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