
Serviço Litúrgico
Domingo, 21 de junho — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 22 de junho — 19h00
— Sagrado Coração de Jesus
— Laurinda Pereira Couto (30.º Dia)
— Albino Silva Baltazar (30.º Dia)
— Albino Sampaio da Silva e família
— Almas
— António Neiva, filho, Celina e cnhados
— Fernando Barbosa Pires
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Alves Fernandes e marido
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Reinaldo da Silva Barros
— Rosa Lopes e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Gomes da Silva
Quarta, 24 de junho — 19h00
— S. João Baptista (Padroeiro)
— Sagrado Coração de Jesus
— M.ª Emília Barbosa Almeida Linhares (30.º Dia)
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e tios Cecília e Carlos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
Sábado, 27 de junho — 17h30
— Maria Alves Fernandes (1.º Aniv.º)
Domingo, 28 de junho — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 27 de junho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 28 de junho – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 9.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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Nós somos uma barca,
mas existem muitas outras
que navegam connosco...
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21 a 28 de junho de 2015
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— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

 Nova Encíclica do Papa
“Laudato si’, mi’ Signore”
A nova encíclica do Papa Francisco –

«Laudato si’, mi’ Signore – Louvado sejas,
meu Senhor» –  traça um diagnóstico “preo-
cupante” do meio ambiente e fala das desi-
gualdades entre países pobres e ricos e da fal-
ta de “sensibilidade social” dos mercados e
das empresas multinacionais – que exploram
recursos naturais sem terem em conta as con-
sequências que provocam nos territórios des-
favorecidos.

O Papa apela a uma “maior responsabili-
dade” sobre o planeta, cuja degradação, diz,
se deve à acção humana, e insurge-se contra
a “esquizofrenia permanente” e a “exaltação
tecnocrática”  e critica o facto de a política e
a economia não se colocarem “decisivamente
ao serviço da vida, especialmente a vida hu-
mana”. “A política não deve submeter-se à
economia e esta não deve submeter-se aos di-
tames e ao paradigma eficientista da tecno-
cracia”.



Outros assuntos
12.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Job 38, 1. 8-11;
Salmo – Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31;
2.ª Leit. –  2 Cor 5, 14-17;
Evangelho – Mc 4, 35-41.

Deus preocupa-se com os dramas dos
homens? Onde está Ele nos momentos de
sofrimento e de dificuldade que enfrentamos
ao longo da nossa vida? A liturgia do 12.º
Domingo do Tempo Comum diz-nos que, ao
longo da sua caminhada pela terra, o homem
não está perdido, sozinho, abandonado à sua
sorte; mas Deus caminha ao seu lado,
cuidando dele com amor de pai e oferecendo-
lhe a cada passo a vida e a salvação.

A primeira leitura fala-nos de um Deus
majestoso e omnipotente, que domina a
natureza e que tem um plano perfeito e estável
para o mundo. O homem, na sua pequenez e
finitude, nem sempre consegue entender a
lógica dos planos de Deus; resta-lhe, no
entanto, entregar-se nas mãos de Deus com
humildade e com total confiança.

A segunda leitura garante-nos que o
nosso Deus não é um Deus indiferente, que
deixa os homens abandonados à sua sorte. A
vinda de Jesus ao mundo para nos libertar do
egoísmo que escraviza e para nos propor a
liberdade do amor mostra que o nosso Deus é
um Deus interveniente, que nos ama e que
quer ensinar-nos o caminho da vida.

No Evangelho, Marcos propõe-nos uma
catequese sobre a caminhada dos discípulos
em missão no mundo… Marcos garante-nos
que os discípulos nunca estão sozinhos a
enfrentar as tempestades que todos os dias
se levantam no mar da vida… Os discípulos
nada têm a temer, porque Cristo vai com eles,

ajudando-os a vencer a oposição das forças
que se opõe à vida e à salvação dos homens.

Marcos como que testa seus ouvintes a
crer na força invisível do Reino, porque te-
mos conosco o Ressuscitado, aquele que tem
poder sobre o mar e faz calar o vento. Se
assim é, por que viver no medo, como pesso-
as de pouca fé?

Enfrentamos as dificuldades que se tor-
nam conflitos e tempestades nas nossas co-
munidades e na nossa vida pessoal, pois te-
mos o poder de Jesus, através de seu Espírito
em nós. É bom salientar que não se trata de
um teste individual, mas comunitário.

É toda a comunidade que se encontra em
alto-mar, batida pela tempestade e pelos ven-
tos contrários. Não é o padre sozinho que pre-
cisa de enfrentar o vento e as tempestades da
comunidade; somos todos nós, juntos no mes-
mo barco e diante da mesma tempestade.

Marcos inicia a narrativa notando que o
dia está para terminar. Por isso, é preciso “pas-
sar à outra margem”. Isso quer dizer que é
preciso buscar novos tempos e não ficar an-
corado em portos que começam a promover
comodismos sem nenhum tipo de desafio. É
preciso ir para outras margens.

Jesus participa conosco, na mesma barca,
da travessia cheia de perigos e de conflitos.
Ele participa de nossas discussões, de nossos
mal-entendidos, de nossas tentativas de me-
lhora, feitas com agressividades.

Jesus está na mesma barca que nós, mas
dorme quando teimamos em discutir soluções
para os nossos desafios e para as tempesta-
des que se armam na comunidade. Marcos
menciona também que “havia ainda outras
barcas” que juntos faziam a mesma traves-
sia. Nós somos uma barca, mas existem mui-
tas outras que navegam connosco, dirigidas
por Jesus, orientadas por Ele e com a presen-
ça dele. Naveguemos lado a lado, sem medo.

Matrículas da Catequese
Continuam a decorrer até ao fim deste mês

as matrículas da Catequese. Para a 1.ª matrí-
cula devem levantar o impresso na Sacristia.

No que se refere à renovação da matrícula
a mesma deve ser feita junto do respectivo
Catequista, com a entrega da comparticipação
para as despesas da Catequese, que se man-
tém nos 10,00 € (dez euros), assim como se
mantém o Compromisso assinado pelos pais
no ano passado e que arquivamos no Cartó-
rio. Quem não pretender manter o Com-
promisso não deve renovar a matrícula.

Profissão de Fé
Como já é habitual, celebramos no pró-

ximo domingo, na festas de S. João e S.
Pedro em Esposende, a Profissão de Fé com
Comunhão Solene para Esposende e Vila
Chã. A preparar a celebração teremos, na
próxima quarta-feira, às 18h00, o serviço
do Confissões aqui na Igreja de Vila Chã.

Que a Comunhão seja mesmo SOLENE,
não só para os adolescentes, mas também
para seus pais e padrinhos.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial continua a funci-

onar com o seu horário normal:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem contactar pelo
TLM 962 601 317.




