
SJBAPTISTA - SO-
BREMESAS PARA A 
FESTA - como em 
anos anteriores,  
pedimos que as 
pessoas nos brin-
dem com os seus 
dotes culinários 
partilhando bons 
docinhos... Podem 
ser bolos, tartes, 
doces de colher, 
queijadas, tigela-
da, natas, salada 
de fruta, mousse 
de chocolate, etc 
etc etc
SJBAPTISTA - DO-
NATIVOS PARA A 
FESTA - recorda-
mos que está em 
curso a campanha 
de angariação de 
donativos para a 

festa: precisamos de 100 pacotes pequenos de batatas fritas; 
100 l de leite gordo; 20 kg de açúcar; 15 kg de farinha sem 
fermento; 20 dúzias de ovos; 4 Kg de alhos; 200 Kg de batatas.
DIA DA IGREJA DIOCESANA - neste Domingo, celebramos o dia 
da Igreja Diocesana - é organizado pelos jovens, que nos convi-
dam a encontrarmo-nos no Seminário das 14h30 até às 18h30.
CORPO DE DEUS - na próxima quinta feira. A procissão deverá 
sair da igreja de Santa Cruz às 18h00 (a missa é às 17h). A So-
lenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é a festa da 
Pessoa de Cristo. Ao levantarmos os olhos para o Pão e o Vinho 
consagrados, só podemos dizer: «É mesmo Ele! Meu Senhor e 
meu Deus!». Esta festa é, para os católicos, o momento de apro-
fundar a real presença de Jesus Cristo no Sacramento da Euca-
ristia, pela mudança da substância do pão e do vinho em corpo 
e sangue, aquilo a que chamamos a transubstanciação. Esta 
festa encontra as suas origens no final do século XIII, quando 
surgiu em Liège, na Bélgica, um movimento eucarístico impul-
sionado por Santa Juliana a partir da Abadia de Cornillon. Este 
movimento deu origem a vários costumes eucarísticos, como a 
Exposição e Bênção do Santíssimo Sacramento, o uso dos sinos 
durante a elevação na missa e a festa do Corpo de Cristo.
CONSELHO PASTORAL - reúne dia 21, uma terça feira, às 21h00.
SJOSÉ - PEDITÓRIO VICENTINOS - próximo Domingo, o 3º de 
cada mês, à entrada das missas. Obrigado pela generosidade.
SJOSÉ - FESTA DA LUZ - próximo sábado, na missa das 19h00, 
para as crianças do 1ºano da catequese.
SJOSÉ - PROFISSÃO DE FÉ - próximo Domingo, às 15h30.
SJOSÉ - ARRAIAL SANTOS POPULARES - no próximo sábado, a 
partir das 19h00, organizado pelos escuteiros: prometem sar-
dinha assada e outros petiscos, a par de muita animação.

LEITURA I ( Prov 8, 22-31 )
Eis o que diz a Sabedoria de Deus: «O Senhor me criou como 
primícias da sua actividade, antes das suas obras mais anti-
gas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes 
das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de bro-
tarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes 
de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nas-
cido; ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem 
os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava 
os céus, eu estava presente; quando traçava sobre o abismo 
a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas altu-
ras, quando fortalecia as fontes dos abis-
mos, quando impunha ao mar os seus 
limites para que as águas não ultrapas-
sassem o seu termo, quando lançava 
os fundamentos da terra, eu estava a 

seu lado como arquitecto, cheia de júbilo, 
dia após dia, deleitando-me 
continuamente na sua pre-
sença. Deleitava-me sobre 
a face da terra e as minhas 
delícias eram estar com os 
filhos dos homens».
SALMO RESPONSORIAL: 
Como sois grande em toda a terra, Se-
nhor, nosso Deus!
LEITURA II ( Rom 5, 1-5 ) 
Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, 
estamos em paz com Deus, por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos 
acesso, na fé, a esta graça em que per-
manecemos e nos gloriamos, apoiados 
na esperança da glória de Deus. Mais 
ainda, gloriamo-nos nas nossas tribula-
ções, porque sabemos que a tribulação 
produz a constância, a constância a vir-
tude sólida, a virtude sólida a esperança. Ora a esperança não 
engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos co-
rações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
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EVANGELHO ( Jo 16, 12-15 ) 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda 
muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender 
agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a 
verdade plena; porque não falará de Si mesmo, mas dirá tudo 
o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele Me 
glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. 
Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele recebe-
rá do que é meu e vo-lo anunciará».



Reflexão
Creio em Deus, creio na Igreja

Na quarta-feira à noite, cerca de 60 irmãos de S. José e S. João 
Batista que estão comprometidos na igreja através da sua pertença 
a vários grupos e serviços das paróquias, encontraram-se para rezar 
juntos e viver a experiência da comunhão fraterna que lhe vem da fé 
e da união a Cristo. 

Na oração inicial que fizemos juntos lemos o capítulo 12 da Carta 
aos Romanos que dizia: “É que, como num só corpo, temos muitos 
membros, mas os membros não têm todos a mesma função,  assim

acontece connosco: os muitos que somos formamos um só corpo 
em Cristo, mas, individualmente, somos membros que pertencem 
uns aos outros.”

A Igreja que somos chamados a construir é uma bela imagem do 
que é a Santíssima Trindade.  Deus que é Trindade fez a Igreja à sua 
imagem e semelhança. Por isso celebramos, na nossa Diocese, o dia 
a Igreja Diocesana.

Muitos cristãos ainda não intuí-
ram  o que significa o mistério de 
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Este 
mistério ajuda-nos a compreender 
que Deus não é uma força impes-
soal ou uma energia. Nem sequer é 
uma Pessoa, mas um Deus em três 
pessoas que deseja ardentemente 
viver uma relação connosco como 
Pai, Filho e Espírito Santo. São três 
relações pessoais distintas.

A Igreja pensada pelo pai, instituí-
da na terra por Jesus e impulsionada 
e santificada pelo Espírito é a me-
lhor imagem da Trindade.  Por isso 
a Igreja não é um edifício, a Igreja é 
relação.

Ontem no percurso Alpha falou-se 
da Igreja.  O orador disse: “Antes de  
me tornar cristão eu definia a Igre-
ja em duas palavras: «tédio e edifí-
cios», mas o interessante é que nos 
primeiros 300 anos da Igreja ela não 
tinha edifícios. Então a essência da 
igreja não devem ser os edifícios.” É 
como no casamento. O que é o casa-
mento? Podemos dizer: é um anel, é 
um sacramento, é uma certidão de casamento. Sim, mas isso não é 
a essência do casamento: A sua essência é muito mais profunda, é o 
amor que liga duas pessoas. E a essência da Igreja é muito mais bela. 
E essa essência foi apresentada em 5 analogias ou imagens que vêm 
do Novo Testamento: A igreja é “amigos” o lugar onde se constrói 
a amizade com Jesus e uns com os outros.  Jesus disse: Já não vos 
chamo servos, mas amigos. Se não construímos relações de amizade 
na igreja não vamos sentir-nos atraídos por ela. 

A Igreja é família; lugar de pertença, lugar de afeto, lugar de per-
dão e de relação afetuosa. 

Outra analogia é «casa». A igreja é “casa”, “edifício”, feito não de 

pedras, mas de pessoas. É a comunidade onde Deus se revela e se 
manifesta. Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, torna-se 
bem visível a casa que formamos, o edifício espiritual acerca do qual 
vamos dizendo: «Ele está no meio de nós».

 A Igreja é Jesus, é o seu Corpo para o mundo, para servir os po-
bres, alimentar os famintos. A Igreja é a maior obra de amor e volun-
tariado que existe no mundo. Cristo é a cabeça deste Corpo e o seu 
coração e nós somos os seus membros. 

Finalmente a Igreja é amor. É um caso amoroso entre ti e Jesus 
entre Cristo e a Igreja. S. Paulo diz: Maridos amai as vossas esposas 
como Cristo amou a Igreja. E ele explica que o casamento é uma ana-
logia, entre o amor que existe entre Cristo e   a Igreja. Ela é a esposa 
amada por Cristo. 

Nos grupos de partilha alguém dizia: Para mim antes de fazer o 
Alpha, a Igreja podia dizer-se com aquelas duas palavras com que foi 
explicada pelo orador: «Tédio e edifícios», mas a experiência que fiz 

aqui é que a Igreja é afetos, relação, 
amizade, serviço lugar de pertença, 
casa espiritual. E agora identifico-
-me com a Igreja.

Enquanto falávamos nisto, eu 
pensava. Se nas nossas paróquias 
as pessoas fizessem esta experiên-
cia de Igreja estariam ansiosas para 
que, logo depois que a pandemia 
abrandou e pudemos voltar a en-
contrar-nos, virem a correr ao en-
contro dos irmãos, dos amigos, da 
sua casa e da sua comunidade. Mas 
muitos não sentiram falta, não vol-
taram porque não construíram na 
igreja relações significativas. Vieram 
à igreja, (edifício), mas não se sen-
tiram Igreja, Comunidade. Ouvi um 
dia alguém dizer: “Hoje pode ir-se 
à igreja por muitas razões, mas há 
uma só pela qual as pessoas per-
manecem e se tornam fiéis: Se aí 
constroem relações significativas. O 
pós pandemia mostrou-nos quanto 
temos ainda de caminhar para cons-
truir uma comunidade de relações 
onde as pessoas sintam a falta do 
encontro com os irmãos. Há muita 

gente que diz. «Eu gosto de ir á igreja quando ela está vazia e aí 
sinto-me bem»- Se ficar só por aí,  é ir á igreja, mas não é ser Igreja.  
Deus não deseja que tenhamos só uma relação de amor com Ele. 
Reenvia-nos para a Igreja para aí amarmos os irmãos, servirmos o 
seu corpo, construirmos a comunhão. E isso é feito em pequenos 
grupos e dominicalmente no grande grupo para a Eucaristia.

A Santíssima Trindade é amor, e a Igreja é o reflexo do amor Tri-
nitário e somos Igreja que atrai quando vivemos e refletimos este 
amor poderoso que brota da Trindade. Pelo batismo participamos 
no amor Trinitário.

Bendito seja o Pai que nos criou, o filho que nos redimiu e o Espí-
rito Santo que nos santifica.


