
1ª leitura (Zac 12, 10-11)  
«Voltarão os olhos para aquele  

a quem trespassaram»  
 

          O profeta anuncia a libertação e renovação 
de Jerusalém; mas essa salvação custará do-
res e lamentos. S. João, no seu Evangelho, vê 
no servo trespassado, de que fala o profeta, a 
figura de Jesus crucificado e trespassado pela 
lança do soldado. O seu Coração assim aberto 
tornou-se fonte de água viva, de salvação e de 
graça, para os que para Ele olharem com fé e 
amor. Tanto custaria a salvação da nova Jeru-
salém, a santa Igreja de Deus!  
 
 

Salmo responsorial (Salmo 62(63)) 
«A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.» 

 
2ª leitura (Gal 3, 26-29) 

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

 
          Continuando a fazer o confronto entre o regi-
me da Lei, no Antigo Testamento, e o do Novo 
Testamento, o Apóstolo afirma que, pela fé e 
pelo baptismo, os cristãos estão “revestidos de 
Cristo”, formam todos, seja qual for a sua ori-
gem natural, o povo descendente de Abraão, 
herdeiro das promessas que Deus tinha feito 
àquele antigo Patriarca do Povo de Deus. Não 
é, portanto, a descendência carnal, mas a que 
vem da fé, que torna os homens “filhos de 
Abraão” e herdeiros das promessas a ele feitas 
por Deus.  

Evangelho (Lc 9, 18-24)  
«És o Messias de Deus.  

O Filho do homem tem de sofrer muito »  
 

         S. Pedro, em nome de todos, reconhece e 
proclama a fé fundamental da Igreja: Jesus de 
Nazaré, o Filho do homem, é o Messias de 
Deus, o profeta anunciado desde os tempos 
antigos, o Ungido pelo Espírito Santo, o Envia-
do de Deus. É Ele que vem dar a vida pela 
salvação dos homens. Ele é, como na profecia 
da primeira leitura, Aquele que os homens tres-
passaram, mas cujo Coração aberto na Cruz é 
fonte de graça. Para ser seu discípulo, não há 
outro caminho senão o que Ele mesmo traçou.  

 
 
          São Lucas, atento, regista: Jesus estava a 
orar... É assim nos momentos decisivos. É no 
diálogo com o Pai que vai crescendo a consci-
ência que Jesus tinha da sua própria identidade 
pessoal. E é também na oração frequente e 
intensa que a visão lúcida da sua missão re-
dentora e do seu itinerário doloroso se vai defi-
nindo e clarificando.  
          Do diálogo com o Pai ao diálogo com os 
amigos não há rotura, mas continuidade: Jesus 
quer comunicar aos discípulos o mistério que 
só na oração se deixa descobrir: quer conduzi-
los da opinião comum e da atitude de simpati-
zantes a uma autêntica  profissão de fé, gera-
dora de compromisso no seu seguimento. Tudo 
isto sem ilusões triunfalistas ou entusiasmos 
superficiais... De onde vem esta luz de verdade 
e são realismo? Vem da oração.  
          Também nós precisamos de interioridade, 
recolhimento, escuta interior da voz do Pai, 
meditação, diálogo ... Numa palavra: oração.  
          Para sabermos quem somos e quem deve-
mos ser, por onde e para onde vamos.  
          Sigamos a Jesus: orando como Ele, com Ele 
e a Ele; e, depois, seguindo-O no caminho ín-
greme que leva à Páscoa, carregando com 
amor a própria Cruz. 
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Segunda-feira (dia 24): Solenidade do Nascimento de 
São João Baptista. 
 
Terça-feira (dia 25): Ig. Matriz (21h00): Ensaio do coro 
paroquial.  
 
Quarta-feira (dia 26): Residência (19h00): Reunião da 
Comissão Fabriqueira. | Salão Nobre da Junta de 
Freguesia de S. Martinho (21h30): Reunião da Assem-
bleia de Freguesia de Bougado. | Parque Nossa Se-
nhora das Dores (15h00-19h00): Colheita de Sangue. 
                                                Ig. Matriz (20h30):  Início do Tríduo do 
Sagrado Coração de Jesus: 1º dia do Tríduo 
(eucaristias cantadas e pregações sobre a Espirituali-
dade do Sagrado Coração de Jesus). Novamente este 
ano teremos três dias de pregação e formação como 
forma de celebrar o Tríduo do Sagrado Coração de 
Jesus. Este Tríduo e as palestras são uma boa oportu-
nidade de formação para os zeladores do  Sagrado 
Coração de Jesus, confrarias, movimentos e grupos. 
Este ano vamos ter connosco como orador, nos dias 
27 e 28, Dom Bernardino Costa, abade de Singever-
ga. Aproveitemos esta graça! 
 
Quinta-feira (dia 27):    Ig. Matriz (20h30): 2º dia do 
Tríduo do Sagrado Coração de Jesus | Salão (21h15): 
Palestra sobre a Arte e a Liturgia (para todos os gru-
pos da liturgia: coro, leitores, acólitos, zeladoras, 
MEC, etc…). 
                                  Escola Básica e Secundária de 
Coronado e Castro (São Romão e São Mamede) 
(21h30): Assembleia Municipal.               
  
Sexta-feira (dia 28): Ig. Matriz  (18h30-19h30): Confis-
sões / Sacramento da Reconciliação.  
                                                                               Ig. Matriz (20h30): Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus, eucaristia cantada e 
oração de consagração ao Coração de Jesus - 3º dia 
do Tríduo do Sagrado Coração de Jesus | Salão 
(21h15): Palestra sobre a Bíblia e Liturgia (para todos 
os grupos da liturgia: coro, leitores, acólitos, zelado-
ras, MEC, etc…e da evangelização: catequistas e 
jovens do grupo de jovens, 9º, 10º e 11º anos). 
 
Sábado (dia 29): Seminário do Bom-Pastor 
(Ermesinde, das 10h00-15h30): Reunião final e de 
planificação com todos os catequistas e auxiliares. 
                        Solenidade do Apóstolos São Pedro 
e São Paulo | Largo São Pedro da Maganha (16h30): 
Eucaristia solene campal em honra de São Pedro. Os 
Ofertório dos dias 29 e 30 são para a Santa Sé. Este 
fim-de-semana: Festa de São Pedro da Maganha. 

Peregrinação à Terra Santa: Todas a pessoas que 
vão fazer a peregrinação devem entregar o valor em 
falta e a documentação até dia 6 de Julho. Se alguém 
quiser ir, ainda existem 2 lugares disponíveis.   
 
Peregrinação diocesana dos idosos, doentes e frá-
geis: no dia 18 de Julho decorrerá em Penafiel, o dia 
diocesano do doente, iniciativa do Movimento da Men-
sagem de Fátima. Será um dia dedicado à oração, 
confissões e eucaristia, presidida pelo bispo diocesa-
no. A nossa paróquia vai disponibilizar um autocarro 
para quem quiser participar. As inscrições são feitas 
no cartório paroquial e o preço da viagem é de 7 eu-
ros. Para mais informações contactem os membros da 
Mensagem de Fátima da paróquia.  
 
As Liturgia Diárias do mês de Julho e Agosto já estão 
disponíveis no cartório para levantamento.  
 
O Passeio Anual Sénior 2019 realiza-se no dia 04 de 
setembro, na Quinta da Malafaia, com almoço gratui-
to. As inscrições devem ser feitas na Divisão de Edu-
cação, Ação Social e Saúde, no período de 17 de 
junho a 05 de julho.  
 
CONTAS: Ofertórios das missas do fim de semana (15 
e 16 de Junho): 631,65 eur. / Ofertório de 7º dia: 25,65 
eur. / Foi mandado celebrar um Trintário Gregoriano 
por Sérgio Alexandre Pinto da Costa Teles : 350 eur. | 
NOTA: no próximo sábado e domingo (29 e 30 de 
Junho) serão apresentadas aos paroquianos as con-
tas da paróquia relativas ao ano 2018.  
 
AGRADECIMENTO DO PÁROCO: o pároco, Pe. 
Bruno, agradece, mais uma vez, toda a ajuda, cola-
boração e o empenho de todas as pessoas das 
aldeias, famílias, grupos, movimentos, entidades e 
instituições na realização das festas da Profissão de 
Fé, Primeira Comunhão e na Procissão, nos tapetes 
e preparação litúrgica da Solenidade Corpo de 
Deus. Muito obrigado por estas belas festas! 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  

Terça-feira e Quinta-feira 
09h00-12h30 | 14h00 - 18h00 

Quarta-feira e Sexta-feira  
09h00-12h30 | 14h00 - 19h00 

Sábado 
09h00-12h30 

 
O pároco estará sempre disponível para atendi-
mento e diálogo pessoal, desde que combinem e 
marquem com ele um horário possível a todos. 



Segunda-Feira (dia 24, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do 
Terço / Nascimento de S. João Baptista (Solenidade): Irene Campos, pais e 
irmãos (da fª Ana Paula) / Joaquina da Costa e Silva, marido e filhos (da fª) / 
Pais, sogros, irmã e cunhado de Abílio Cirurgião / Irene Campos (de pessoa ami-
ga/Lagoa) / Joaquim do João e esposa (da neta Mª José) / 2º mês de Manuel 
Costa Martins (dos filhos) / Arnaldo Faia da Silva e neto Bruno (dos filhos) / Júlia 
Padrão e filha (da família) / José Luís Carvalho Alves (da irmã Mª Amélia Barrei-
ras). || (Leitores:  Mª Emília, Mário Torres | Mec’s: Mª Emília, M. Torres | Acólitos: 
André, Mª Martins, Diana Gomes.).  
Terça-feira (dia 25, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço:  7º dia de 
Fernando Dias de Sousa / Manuel da Costa Araújo (dos filhos) / Mª da Conceição do Firmino 
(da fª Dina) / Mª Ferreira da Silva Maia e Manuel Maganha (do fº) / Amélia da Costa Araújo 
(da afilhada Lina/Maganha) / Maria Albina da Silva Portela (de Onísia Torres). || (Leitores: Mª 
Albina, Mª Angélica| Mec’ Ernestina). 
Quarta-Feira (dia 26, Ig. Matriz, 20h30): 1º dia do Tríduo do Sagrado Coração de 
Jesus: Antes da Eucaristia: Oração do Terço: 7º dia António da Silva Barreiras / Mandolina 
Vieira de Castro, marido, filhos, genros e noras (da fª Mª) / Leopoldina Carriça e marido (da fª 
Emília/Cidai) / Pais e sogra de Arlindo Acácio (Cidai) / Alice Pereira e Manuel da Ondina (de 
pessoa amiga/Outeirinho) / Mário da Silva Azevedo, pais e irmãos (da fª Alice/Maganha). || 
(Leitores: Dina Az., Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos) 
Quinta-Feira (dia 27, Ig. Matriz, 20h30): 2º dia do Tríduo do Sagrado Coração de 
Jesus: Antes da Eucaristia: Oração do Terço: Américo Gonçalves Dias, esposa e genro (da fº 
Irene) / Alexandrina da Costa Oliveira e Sá (da afilhada Mª Victoria/Lantemil) / Cristina Serra 
e família (dos pais) / Abília da Silva Azevedo (dos sobrinhos Hélder e Helena) / Evaristo Dias 
Oliveira, esposa, neta Cristina, cunhado e genro (das filhas) /  Mª Augusta Dias Pereira 
(Conf.rª de S. José 18) / Mª Antónia de Oliveira Torres (Conf.rª de S. José 18). // (Leitores: 
Lurdes Azevedo, Mª Angélica| Mec’s: Mª José e/ou Carlos Sousa.) - No final: Salão (21h15): 
Palestra sobre a Arte e a Liturgia, com o Dom Bernardino Costa, abade de Singeverga. 
Sexta-feira (dia 27, Ig. Matriz, 20h30): Sagrado Coração de Jesus (Solenidade) - 
eucaristia cantada - Dia de Oração pela Santificação dos Sacerdotes - Festa do 
Apostolado da Oração: Antes da Eucaristia: Oração do Terço /  Por todos os associados 
(as) vivos e falecidos da Confraria do Sagrado Coração de Jesus e do Apostolado da Oração / 
Almas de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Associados vivos e falecidos do 
Alexandrino da Silva, esposa e filho (da fª Emília) / Pais, cunhados e tios de José Mª Vieira 
Cruz / Fátima Dias Silva, filho e família (da irmã Almerinda) / Acção de graças (de Rosa Reis/
Cedões) / Venâncio Queirós, sogros e família (da esposa) / Madalena da Costa Marques e 
marido (da fª).|| (Leitores: Mª Albina, Isabel Sousa | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sousa.) / Nesta 
eucaristia faremos a oração de consagração da paróquia e das famílias aos Coração de Jesus 
- No final: Salão (21h15): Palestra sobre Bíblia e Liturgia, com o Dom Bernardino Costa, aba-
de de Singeverga. 
Sábado (dia 29): S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos (Solenidade) 

I Vésperas do Domingo XIII do tempo comum. 
(Largo do S. Pedro da Maganha, 16h30): Eucaristia campal solene em honra de 
S. Pedro: Pelo povo de Santiago de Bougado e associados falecidos da Associação R. S. 
Pedro da Maganha. || (Acólitos: André, Mª Martins, Diana G. | Mec’s: Isabel e Georgina).  

(Ig. Matriz, 20h00): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Pais, avós e tio de Agostinha Ne-
ves / José Pereira Lima, esposa e família (da fª Emília/Maganha) / António Martins da Fonseca 
(dos filhos) / Manuel Alves de Sousa Ferreira (da esposa Mª José) / Porfírio Fernandes Neto e 
esposa (da fª Conceição/Cidai) / Minda (do fº Sérgio) / Joaquim Francisco Moreira, esposa e 
filha (do fº Celestino) / Adelinda Moreira da Silva, marido, pais e sogros (das filhas) / Mª Goretti 
Ferreira Campos e pai (da irmã Ermelinda) / Félix da Cruz Dias (de Hélia do Fontes/
Alvarelhos) / Pedro André Costa Moreira (da família) / Felicidade dos Santos, marido e filhos (da 
fª Rosa Mª) / Acção de Graças a S. Francisco de Assis (de António Maia) / Telmo Alpoim Ferrei-
ra e esposa (da neta Manuela) / António de Sousa Pereira, filho, sogros, pais, irmãos e sobri-
nhos (da esposa Norberta). || (Acólitos: Helena Maia, António Castro, Diac. José Maria | Mec’s:  
Mª José, Júlio Paiva, Carlos S.). 

(Cap. Bairros, 8h00): José Carlos Pereira de Sousa (de pessoa amiga/Maganha) / Manuel 
Couto Araújo, esposa e nora Mª Antónia (do fº Sebastião) / Alice Ferreira maia e marido (da fª 
Mª Augusta) / Pais de Neca do Moreira / Jerónima dos Cêpos, marido e filha (da fª Conceição) / 
Maria de Fátima Ferreira pereira e tios Manuel Albino e Manuel Cruz (da mãe). || (Leitores: Lur-
des Azevedo, Cidália Castro, Diác. José Mª | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, 
Luís Castro, João Campos).  
(Cap. de Lantemil, 9h30): Maria da Graça de Oliveira Gomes Dias (das primas Joana e Te-
resa) / Isaura Rodrigues de Oliveira, Manuel Jesus Gonçalves (da neta Joana e fª Teresa) / Ve-
nâncio Mota, esposa e família (do fº Mário Mota/Cedões) / Jerónimo Pereira, esposa e família 
(da fª Alcina/Cedões) / Manuel Pereira Andrade e esposa Adelina Oliveira dos Santos (de Mar-
garida Andrade) / Pais, avós e família de Belmira Vilaça / Ilídio António Pereira, esposa, filho e 
genro (da fª Arnaldina) / João Fernando Correia da Silva (da esposa) / Mª da Graça de Oliveira 
Gomes Dias (dos pais) / Joaquim da Silva Pereira, esposa, filhos e nora (da fª Celeste) / Acção 
de graças a NSª da Livração (de Celeste Costa) / José Mª da Silva Pereira e filhas (da esposa 
Mª Amélia) / Pais, sogros e cunhados de Maria Antónia Monteiro / Maria do Franco, marido, 
filhos e genro (da fª Carlinda) / Augusto César Couto Dias e pai (do irmão Ricardo Daniel). // 
(Leitores: Maria do Céu, José António, Fernando Monteiro | Mec’s: Mário T., Mª do Céu, António 
Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 12h00): Maria Pereira Torres, marido, filhos, noras e genros (da fª Luísa) / Gracin-
da do Rosário, marido, filho e genro (da fª Estela) / Luísa Ribeiro Silva (da fª Prazeres) / Pais, 
Irmão, cunhado de José Ferreira (Cidai) / Antónia Carrilho, pais, irmãos e cunhados (do marido 
João Carrilho) / Luciano Reis Ferreira, sogros e pais (da esposa) / Márcio Daniel Maia Fonseca, 
Arlindo da Costa e Silva (da cunhada Diana) / Joaquim Ferreira Lima e esposa (dos filhos) / 
Manuel Alcino da Costa Lopes, sogros e cunhados (da cunhada Júlia/Cidai) / Manuel Alcino da 
Costa Lopes e pais ( do fº Ricardo). || (Leitores: Ângela Ivone, Mª Angélica, Francisca Padrão | 
Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
(Cap. S. Gens, 17h30): Ramiro Carvalho (da esposa Gracinda) / Pais, sogros, irmão, cunha-
do e tio Henrique (de José Rebelo Maia) / Alice da Costa Moreira (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 
17/18) / José Luís do Couto Cruz (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18). || (Leitores: Ana Martins, 
Isabel Sousa, João Sousa | Mec’s: António Pinheiro | Acólitos: Ângela, Eduardo Torres).   


