
PRIMEIRA COMUNHÃO - neste Domingo, as crianças da cate-
quese de SJosé farão a primeira comunhão. Rezemos por elas.
GRUPO DE ORAÇÃO - próxima quarta feira, dia 25, às 21h30 na 
igreja de São João Baptista.
ENCERRAMENTO DO MÊS DE MARIA - recordamos que dia 31 
de Maio, dia de Nossa Senhora do Magnificat, teremos em 
SJBaptista a recitação solene do terço com procissão de velas. 
Encontrar-nos-emos às 21h00 no espaço exterior, diante da 
imagem de Nossa Senhora.

LEITURA I ( Actos 15, 1-2.22-29 )
Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia en-
sinavam aos irmãos de Antioquia: «Se não receberdes a cir-
cuncisão, segundo a Lei de Moisés, não podereis salvar-vos». 
Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que 
Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Pau-
lo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém, 
para tratarem dessa questão com os Apóstolos e os anciãos. 
Os Apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, de-
cidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com 
Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e 

Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles 
esta carta: «Os Apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os 
irmãos de origem pagã residentes em Antioquia, na Síria e na Cilí-
cia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos 
vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas 
palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados 
para vo-los enviarmos, juntamente com os nossos queridos Bar-
nabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, 
que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito 
Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, 
além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada 
aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imo-
rais. Procedereis bem, evitando 
tudo isso. Adeus».
SALMO RESPONSORIAL: 
Louvado sejais, Senhor, pelos 
povos de toda a terra.

LEITURA II ( Ap 21, 10-14.22-23 ) 
Um Anjo transportou-me em es-
pírito ao cimo de uma alta monta-
nha e mostrou-me a cidade santa de 
Jerusalém, que descia do Céu, da presença de Deus, resplan-
decente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de 
uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. 
Tinha uma grande e alta muralha, com doze portas e, junto 
delas, doze Anjos; tinha também nomes gravados, os nomes 
das doze tribos dos filhos de Israel: três portas a nascente, três 
portas ao norte, três portas ao sul e três portas a poente. A 
muralha da cidade tinha na base doze reforços salientes e ne-
les doze nomes: os dos doze Apóstolos do Cordeiro. Na cidade 
não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus 
omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol 
nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada 
é o Cordeiro.
EVANGELHO ( Jo 13, 31-33a.34-35 ) 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quem Me 
ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará; Nós vire-
mos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem Me não ama 
não guarda a minha palavra. Ora a palavra que ouvis não é 
minha, mas do Pai que Me enviou. Disse-vos estas coisas, es-
tando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que 
o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e 
vos recordará tudo o que Eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-
-vos a minha paz. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se 
perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que Eu 
vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se Me 
amásseis, ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai 
é maior do que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para 
que, quando acontecer, acrediteis».
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VIGÍLIA DE PENTECOSTES - será no sábado, dia 4 de junho, às 
21h00 em SJBaptista - para toda a Unidade Pastoral.
SJBAPTISTA - CONSELHO ECONÓMICO - reúne quarta, dia 25.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - próximo Domingo. 
SJBAPTISTA - VOLUNTÁRIOS PARA A FESTA - marcámos para o 
serão do dia 1 de junho, uma quarta feira, às 21h30, uma reu-
nião com todos os voluntários para a festa que este ano será 
nas noites de 24 e 25 de junho - sexta e sábado. E estamos 
a precisar ainda de muitos voluntários: para os grelhadores, 
para limpeza das mesas, para a montagem e desmontagem - 
da última vez, eram muito para cima de cem e este ano não 
poderá ser diferente, pelo que ninguém pode ficar de fora. Se 
conhecer alguma empresa que possa querer patrocinar a festa 
com montantes a partir de 20€ - com contrapartidas publicitá-
rias - deverá contactar alguém da comissão (Joca e Kitty, etc)
SJBAPTISTA - FRIGORÍFICOS PARA A FESTA - até agora, ainda 
só recebemos uma oferta - renovamos este apelo (claro que os 
equipamentos serão devolvidos logo no Domingo, após a festa).
SJOSÉ - FESTA DA ESPERANÇA - próximo sábado, dia 28.
PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA - recordamos que es-
tão, em ambas as paróquias, abertas as inscrições para os au-
tocarros que fretámos para o dia 9 de julho, um sábado - a 
viagem de autocarro ficará em 12€ por pessoa.



Reflexão
Grande é o Senhor na Cidade do nosso Deus
Jerusalém é, na Bíblia, um símbolo da Igreja. Na Antiga Alian-

ça Deus habitava no Monte Sião, no Templo de Jerusalém. 
Hoje, Deus habita na Sua Igreja. A segunda leitura, do livro do 
Apocalipse vê a realização futura desta Igreja já sem templos, 
sem sol e sem lua, porque a presença de Deus nela é total e ela 
resplandece-O por todos os poros.  Esta visão de uma Igreja 
totalmente resplandecente de Deus é uma bela imagem do 
futuro para onde caminhamos.

Alguém dizia que «a Igreja é a maior história de amor que 
já existiu no mundo», e se a olharmos com olhos de fé, com-
preendemos a afirmação. A Igreja é uma ideia da Santíssima 
Trindade, planeada pelo Pai,  jorrou do coração de Cristo feri-
do por amor na cruz e semeou-se no mundo com o sopro do 
Pentecostes. Ela nasceu do amor eterno de Deus e continua-
mente testemunha e vive, esse amor através da vida daqueles 
que «guardaram a Palavra de Jesus» e a puseram em prática: 
Os mártires, e toda inumerável multidão de santos de todas 
as épocas e de todas as proveniências.  Mas também aqueles 
que se doam, dia a dia, em favor dos seus irmãos tentando 
construir um mundo mais fraterno e mais humano. Mesmo 
nos países onde a Igreja é muito minoritária como no caso da 
Índia, a sua dedicação aos pobres torna-a imensamente rele-
vante na sociedade e, é por isso, que está a ser perseguida pe-
los fanáticos do Induísmo. Se a Igreja brilha e resplandece com 
aqueles que vivem “a medida alta da vida cristã”, a santidade, 
o seu brilho é também continuamente ofuscado pelo peca-
do e infidelidade de muitos dos seus membros. Hoje, a Igreja 
está a sofrer a consequência de tantos pecados que andavam 
escondidos aos olhos do mundo, mas não de Deus, como é o 
caso dos abusos sexuais de muitos dos seus membros, sobre-
tudo clérigos, que são os que chamam mais a atenção. Estas 
infidelidades geram uma tal desconfiança que criam uma nu-
vem escura nas consciências que não deixa ver essa história de 
amor que ela sempre protagonizou e continua a protagonizar. 

Quanto mais amamos a Igreja mais dor sentimos, cada vez 
que ela aparece manchada com pecados que minam, com 
razão, a confiança nela por parte das pessoas. Apesar disso, 
confesso o meu amor pela Igreja. Eu sei que ela é, e será sem-
pre frágil e pecadora nos seus membros, e eu sou um desses 
membros pecadores, mas sei também que ela é santa, amada 
por Deus com um amor eterno, que continuamente a renova e 
a restaura no seu amor. «Cristo amou a sua Igreja e entregou-
-se por ela para a santificar, purificando-a, no banho da água, 
pela palavra. Ele quis apresentá-la esplêndida, como Igreja 
sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas 
santa e imaculada.” (Ef 5, 25-26)

O amor a Cristo concretiza-se no amor à Sua Igreja. As pa-
lavras da primeira carta de S. João sobre o amor fraterno po-
dem ser lidas desta forma: Se alguém diz: «Eu amo a Deus», 
mas desprezar a sua Igreja, esse é um mentiroso; pois aquele 
que não ama a sua Igreja a quem vê, não pode amar a Deus, 
a quem não vê. *E nós recebemos dele este mandamento: 
quem ama a Deus, ame também a sua Igreja.

Eu creio que Deus já está a restaurar a sua Igreja a partir dos 
cacos da sua destruição, porque Ele nunca desiste dela pois 
não desiste da humanidade. O Papa Francisco é um arauto 
desta mudança e dá ao mundo um olhar de esperança sobre 
a Igreja. 

A Igreja precisa de fazer mudanças. A nível universal, a ní-
vel local e a nível ainda mais pequeno como são as paróquias, 
células vivas da Igreja. É por isso que o papa propôs a toda a 
Igreja um caminho sinodal.

Há muita coisa que continuamos a fazer que já não tem sen-
tido, mas que levados pelo «é costume ou é tradição» conti-
nuamos a fazer como sempre fizemos. Temos medo de inovar 
porque não temos a certeza se será melhor.  Mas pior, é difícil 
ficar. Exemplo disso é a nossa catequese , são os sacramentos 
que as pessoas continuam a pedir, mas sem a fé que supõem 
esvaziando os sacramentos e a mudança interior que eles pro-
vocam quando recebidos com fé.

Vamos ter de mudar muita coisa entre nós naquilo que está 
ao nosso nível, pois não podemos fazer coisas que não depen-
dem só de nós, mas da Diocese e da Igreja universal.

São todos estes e outros assuntos que vão merecer a refle-
xão dos catequistas da UP e depois o Conselho Pastoral pois 
não podemos continuar a fazer como sempre fizemos espe-
rando que o resultado seja diferente.

No entanto, as mudanças são sempre difíceis e haverá sem-
pre reações contrárias, mas não devemos fugir ao embate sob 
pena de sermos infiéis à missão que Deus nos confiou.

A primeira leitura apresenta-nos a Igreja ainda nos inícios 
confrontada com novos problemas que lhe surgem e que pe-
dem mudanças na visão tradicional. 

Hoje parece-nos um pequeno problema, mas era, de fac-
to, uma gigantesca decisão de consequências enormes para 
o futuro. Aqueles pagãos que se convertiam a Cristo deviam 
ser circuncidados e seguir os costumes judeus, ou deveriam 
ser aceites na nova comunidade sem ser necessário o cum-
primento desses costumes judaicos como a circuncisão? No 
fundo a questão era:  Devia a Igreja abrir-se ao mundo pagão, 
isto é, a todos os povos que não eram judeus, ou devia perma-
necer fechada na visão judaica. Foi para isso que se reuniu o 
primeiro Concílio em Jerusalém. E a conclusão foi: O Espírito 
Santo e nós, decidimos não vos impor mais nenhuma obriga-
ção, além destas que são indispensáveis.

A Igreja está consciente de que a assistiu na reflexão o Es-
pírito Santo que lhe ensina “ todas as coisas” e a conduz a 
encontrar nas contínuas mudanças da história caminhos no-
vos e linguagem nova para o anúncio do Evangelho mantendo 
sempre a referência  a Jesus e à Sua Palavra e ensino.

Jesus preparou a Igreja para as tribulações dizendo aos dis-
cípulos: “. No mundo, tereis tribulações; mas, tende confiança: 
Eu já venci o mundo!» E no evangelho de hoje, Jesus diz-nos: 
« Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não se perturbe nem 
intimide o vosso coração.»

É a certeza da sua presença viva e da ação do Seu Espírito 
que nos dá confiança de que sejam quais forem os vendavais 
e as tempestades da história, esta barca continuará a remar 
sobre as ondas gigantescas, a deixar entrar muita água, mas 
nunca se afoga. «Ele já venceu o mundo.» 

Leitura dos resultados da contagem dominical em S. José
Publicamos hoje uma parte do trabalho feito com a conta-

gem dominical feita há mais de um mês. Agradeço ao enge-
nheiro João Rebelo o trabalho de leitura dos números e sua 
comparação com as últimas contagens que hoje não saem 
aqui por falta de espaço .

O número de participantes foi de 1063 (menos 38,9% em 
comparação com 2018 (1.739), mantendo a tendência quando 
se compara com 2001 (3.274) e 1977(3.379).

Residência: 60% residem na Paróquia [eram 56,88% em 
2018]. Dos 1063 foram apenas 942 que responderam à per-
gunta se eram presenças habituais ou esporádicas. Foram 267 
que responderam serem presenças esporádicas e 675 presen-
ças habituais. É possível dizer que dos que têm presença espo-
rádica ou habitual na Missa, 36,4% afirma participar em outras 
atividades, grupos ou movimentos, sendo a percentagem dos 
que o fazem de forma ativa de 24,2%. 

Escolaridade: Aumenta, como seria previsível, o número 
de pessoas com escolaridade de nível superior, passando de 
49,57% para 52,3%, e com o 2º/3º ciclos ou secundário, pas-
sando de 24,86% para 28,7%. 

Idades: O número de presenças com 60 ou mais anos baixou 
de 48,0% para 43,3% (receio do Covid?). Há um maior número 
de jovens até aos 19 anos na Missa das 19:00h de sábado e 
também das 19:00 de Domingo cuja razão merece ser discuti-
da em Conselho Pastoral. O mesmo se pode referir no grupo 
6-12 na Missa das 10:30h. 

Cerca de 10% dos participantes têm outra nacionalidade 
(não portuguesa).


