
Serviço Litúrgico
Domingo, 16 de junho — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 17 de junho — 19h00
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Manuel Pires Afonso
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Carlos Alberto Gonçalves Branco
— Albino Gonçalves da Silva Marucho e sogra
— Maria Alice Barbosa Pires
— Maria Adília de Lemos e marido
— Augusto Rafael, avós e tia
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Maria Augusta Marques da Silva e família
Quarta, 19 de junho — 19h00
— S. Bento
— Maria da Silva Duarte e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Gomes da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Deolinda da Silva e marido
— Almerinda Sá Ramos e marido
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Manuel Sampaio Monteiro e familiares
— Maria Gonçalves Jorge, marido e pais
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
Sexta, 21 de junho — 19h00
— Maria Alves Ferreira
— Maria Neves Dias
— Maria Elvira Miranda Lima Santos
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Manuel António Pires, esposa e filhos
Sábado, 22 de junho — 17h30
— Cecília Barbosa; Valentim Silva Sá e irmão
Domingo, 23 de junho — 08h30
— Fernando Barbosa Pires
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Intenções das Missas
Sábado, 22 de junho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 23 de junho — 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 4.º Ano
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Ano da Fé
O fariseu que recebe Jesus à

mesa pára o seu olhar sobre o que
se vê: uma pecadora introduziu-
se na sua casa; para ele, ela não é
senão uma pecadora. Quanto a
Jesus, lança o seu olhar sobre a

mulher procurando ver, através do seu compor-
tamento, tudo o que se passa no seu coração: se
ela chora, é porque é infeliz e lamenta o seu pas-
sado; se ela molha com as suas lágrimas e limpa
com os seus cabelos os pés de Jesus, se ela os
beija e sobre eles derrama perfume precioso, é
para manifestar o seu grande amor. Não é preci-
so mais nada para Jesus: Ele perdoa, não por-
que ela pecou muito, mas porque amou muito,
mesmo se ela amou mal; sobretudo, é a sua fé
que a salva. Ela faz a experiência do Amor lou-
co de Deus que perdoa, experiência que o fariseu
ainda não fez. Porque o fariseu e os convidados
se ficam pelas aparências, encerram a mulher
no passado. Porque Jesus olha para além das
aparências, abre-se à mulher um futuro diferen-
te, e ela parte em paz.

— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro
— Adolescentes do 9.º Ano

Deus que é bondade e misericórdia,
detesta todo o pecado,

mas ama o homem pecador...



Outros assuntos
11.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 2 Sam 12, 7-10. 13;
Salmo – Sal 31, 1-2. 5. 7 e 11;
2.ª Leit. – Gal 2, 16. 19-21
Evangelho – Lc 7, 36 – 8, 3.

A liturgia deste domingo apresenta-nos um
Deus de bondade e de misericórdia, que de-
testa o pecado, mas ama o pecador; por isso,
Ele multiplica “a fundo perdido” a oferta da
salvação. Da descoberta de um Deus assim,
brota o amor e a vontade de vivermos uma
vida nova, integrados na sua família.

A primeira leitura apresenta-nos, através
da história do pecador David, um Deus que
não pactua com o pecado; mas que também
não abandona esse pecador que reconhece a
sua falta e aceita o dom da misericórdia.

Na segunda leitura, S. Paulo garante-nos
que a salvação é um dom gratuito que Deus
oferece, não uma conquista humana. Para ter
acesso a esse dom, não é fundamental cum-
prir ritos e viver na observância escrupulosa
das leis; mas é preciso aderir a Jesus e iden-
tificar-se com o Cristo do amor e da entrega:
é isso que conduz à vida plena.

O Evangelho coloca diante dos nossos
olhos a figura de uma “mulher da cidade
que era pecadora” e que vem chorar aos
pés de Jesus. Lucas dá a entender que o amor
da mulher resulta de ter experimentado a mi-
sericórdia de Deus. O dom gratuito do per-
dão gera amor e vida nova. Deus sabe isso; é
por isso que age assim.

Espantoso este encontro na casa de Si-
mão! O fariseu queria, sem dúvida, ver de mais
perto este jovem rabino que dizia vir da parte

Festa de S. João
No próximo sábado, 22 de Junho, pelas

21h30,  o Grupo de Jovens realiza mais a
festa ao Nosso Padroeiro S. João Baptista,
no adro da igreja com o habitual desfile das
marchas populares e outras animações.

Haverá também um bar aberto onde não
faltará a saborosa sardinha assada.

“Passeio” de idosos a Fátima
À semelhança de anos anteriores, a Câmara

Municipal vai realizar um “passeio” a Fátima
dirigido aos idosos com idade igual ou superi-
or a 65 anos e com autonomia física, uma
vez que se trata de uma longa viagem. Tal pas-
seio será no dia 11 de Setembro. As pessoas
interessadas e que reúnam as condições já co-
nhecidas de passeios anteriores, deverão efe-
tuar a sua inscrição na Secretaria da Junta de
Freguesia, fazendo-se acompanhar pelo Bilhete
de Identidade, até ao dia 30 de Julho.

Matrículas na Catequese
Recorda-se que a inscrição na cateque-

se para todos os catequisandos de todos os
anos (desde o 1.º até ao 10.º) para o próximo
ano catequético de 2013/2014 serão feitas
ao longo deste mês, devendo todos levantar
a ficha na Sacristia (não é com os Catequis-
tas, mas com os pais os os próprios adoles-
centes).

No ato da inscrição devem fazer uma
oferta de 10 euros (são uma partilha para o
Catecismo e outras despesas com a Cate-
quese).

de Deus. Falava bem, irradiava bondade. Po-
rém… Tudo se desmorona! Jesus presta-se a
uma cena no mínimo chocante. A mulher que
se aproxima d'Ele é conhecida por ser da má
vida, uma pecadora. Os seus gestos, ambí-
guos, dizem o que ela é. Mas o escândalo vem,
sobretudo, da falta de reação de Jesus. Si-
mão pensava ter convidado um homem de
Deus. E eis que está diante dele um homem
como todos os outros, talvez mesmo um futu-
ro “cliente” da mulher. Se ao menos Jesus
tivesse retirado os seus pés, se tivesse pro-
testado, colocado a mulher no seu devido lu-
gar! Mas não! Segundo a Lei, deixar-se tocar
por uma mulher impura tornava-o cúmplice
do seu pecado.

O paradoxo é grande! Cremos que Jesus
é o Filho de Deus feito homem, totalmente
santo, sem qualquer pecado. Também para
nós, a cena é incompreensível: de um lado, a
pureza, a presença mesmo do Deus três ve-
zes santo, o fogo ardente do seu amor; do
outro, a impureza, o pecado, a água suja das
nossas misérias. Como vai terminar este en-
contro? Jesus dá a esta mulher um amor que
transfigura os seus gestos ambíguos. Faz deste
encontro uma ocasião para manifestar a ma-
neira de agir de Deus para com os pecado-
res. Jesus não aprova o seu pecado. Mas aco-
lhe esta mulher tal como ela é. Aceita o que
ela é capaz de Lhe dar. Se Ele a tivesse afas-
tado, tê-la-ia encerrado no seu pecado. Jesus
dá-lhe um amor que ela nunca tinha recebido,
um amor gratuito.

Porque a pecadora recebeu um perdão
infinito e gratuito, pôde, por sua vez, mostrar
um grande amor, e nascer para a vida. É isso
que Jesus nos convida a viver quando vamos
até Ele!




