
 

CAMPOS DE FÉRIAS 
 

Estão abertas as inscrições para o 

CampuStellaMaris I, destinado às crianças e 

adolescentes dos 10 aos 15 anos. Esta actividade 

terá lugar entre os dias 14 a 19 de Julho na Quinta 

do Menino Jesus em Deão, Viana do Castelo. A 

inscrição é feita mediante o formulário online 

disponível em: https://bit.ly/2Zq8rrn. 

 

 

CRISMA NA SÉ 
 

No próximo sábado, dia 29 de Junho, pelas 10h30, 

alguns jovens da nossa comunidade irão receber o 

Sacramento da Confirmação na Sé Catedral. É um 

motivo de júbilo para todos nós, mas, ao mesmo 

tempo, de oração ao Divino Espírito Santo, para 

que desperte cada confirmando a colocar os seus 

dons ao serviço da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA O SÃO JOÃO! 
 

24 de Junho: Solenidade do Nascimento de São 

João Baptista, o Precursor do Senhor, que já no seio 

materno, por virtude do Espírito Santo, exultou de 

alegria com a vinda da salvação humana, 

profetizando com o próprio nascimento o Senhor 

Jesus Cristo. De tal modo se manifestou nele a 

graça divina, que o próprio Senhor disse a seu 

respeito: «Entre os filhos de mulher, não apareceu 

ninguém maior do que João Baptista». 
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“E vós, quem dizeis que Eu Sou?” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Seria muito belo, se cada um de nós, durante esta 

semana, respondesse a esta pergunta de exame, 

proposta hoje por Jesus a cada um: «E tu, quem 

dizes que Eu sou»? Seria até muito interessante, 

que cada um tomasse uma pequenina folha A5 e 

começasse a redigir um texto, em forma de oração 

e de confissão de fé, com o título: “Senhor Jesus, 

quem és Tu para mim”? E a partir daí, escrever: 

“Senhor, Tu és… o meu Salvador, o meu 

confidente, o amigo infalível, o companheiro 

invisível, o nunca bastante…” E, por aí adiante, e 

em clima de oração, com a orelha sob escuta do 

Espírito Santo, ir respondendo, como quem 

elabora um credo pessoal, fazendo a sua própria 

profissão de fé!  

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 

 
 
 
 
LEITURA I      Zac 12, 10-11; 13, 1 
 

«Voltarão os olhos para aquele a quem 
trespassaram» 

 
Leitura da Profecia de Zacarias   
 
Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David e os 
habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de 
piedade e de súplica. Ao olhar para Mim, a quem 
trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta 
um filho único, chorarão como se chora o 
primogénito. Naquele dia, haverá grande pranto 
em Jerusalém, como houve em Hadad-Rimon, na 
planície de Megido. Naquele dia, jorrará uma 
nascente para a casa de David e para os habitantes 
de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a 
impureza». 
 
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 62 (63) 
 
Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 
 

Senhor, sois o meu Deus:  
desde a aurora Vos procuro.  
A minha alma tem sede de Vós.  
Por Vós suspiro,  
como terra árida, sequiosa, sem água.  
 

Quero contemplar-Vos no santuário,  
para ver o vosso poder e a vossa glória.  
A vossa graça vale mais que a vida:  
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos 
louvores.  
 

Assim Vos bendirei toda a minha vida  
e em vosso louvor levantarei as mãos.  
Serei saciado com saborosos manjares  
e com vozes de júbilo Vos louvarei.   
 

Porque Vos tornastes o meu refúgio,  
exulto à sombra das vossas asas.  
Unido a Vós estou, Senhor,  
a vossa mão me serve de amparo.   
 
LEITURA II       Gal 3, 26-29 
 

«Todos vós que recebestes o baptismo de Cristo, 
fostes revestidos de Cristo» 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas 
 
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em 
Jesus Cristo, porque todos vós, que fostes 
baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. 
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, 
não há homem nem mulher; todos vós sois um só 
em Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a Cristo, sois 
então descendência de Abraão, herdeiros segundo 
a promessa.  
 
 
 
 
 
 

EVANGELHO         Lc 9, 18-24 
 

«És o Messias de Deus. 
O Filho do homem tem de sofrer muito» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Lucas   
 
Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele 
apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: 
«Quem dizem as multidões que Eu sou?». Eles 
responderam: «Uns, dizem que és João Baptista; 
outros, que és Elias; e outros, que és um dos 
antigos profetas que ressuscitou». Disse-lhes 
Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro 
tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de 
Deus». Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o 
dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: «O 
Filho do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado 
pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e 
pelos escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao 
terceiro dia». Depois, dirigindo-Se a todos, disse: 
«Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me. Pois quem 
quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas quem 
perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á». 
 


