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Domingo, 22 de junho
09h30 — Primeira Comunhão
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 —  Maria José Ferreira de Oliveira e

sogros
Segunda, 23 de junho – 20h00
— S. João
— Carolina Areia Losa
Terça, 24 de junho – 20h00
— S. João
— Otília Perestrelo
— Jorge Mendes Vieira
Quarta, 25 de junho – 20h00
— S. João
Quinta, 26 de junho – 20h00
— S. João
— Nossa Senhora
— Maria Isabel Moreira dos Santos Ferreira

e família
— Maria do Carmo Viana da Cruz
Sexta, 27 de junho – 20h00
— S. João
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo

Sábado, 28 de junho – 19h00
— S. João
— Maria Conceição Meira Vila Chã (30.º Dia)
— Augusto Gonçalves Marques e família
Domingo, 29 de junho
09h45 — Primeira Comunhão
10h00 — S. João, S. Pedro e S. Paulo
12h00 — Família Areia
19h00 —  Abílio Nunes Novo

Sábado, 28 de junho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Na travessia do deserto da vida,
o Senhor conduz-nos

revelando-nos quem somos...

22 a 29 de junho de 2014
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Domingo, 29 de junho

Domingo, 29 de junho

Sábado, 28 de junho – 19h00

Sábado, 28 de junho – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

09h45

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e Catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 3.º e 4.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 736

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
da Catequese
da Profissão de Fé

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • • • • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Solenidade do Corpo de Deus
1.ª Leit. – Deut 8, 2-3. 14b-16a;
Salmo – Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 16-17;
Evangelho – Jo 6, 51-58.

“Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que
dá vida vem com ela celebrar!” – é, precisa-
mente, este o sentido da solenidade de hoje:
celebrar, proclamar, professar, expressar a nossa
fé inabalável na presença real do Cristo morto e
ressuscitado nas espécies eucarísticas do Pão
e do Vinho!

Esta é a nossa fé: acreditamos com todo o
nosso coração e com toda a nossa mente que,
nas espécies eucarísticas oferecidas como Sa-
crifício de Cristo – sacrifício único, perfeito,
eterno – Jesus está realmente presente no seu
Corpo e no seu Sangue, alma e divindade, tão
perfeito e real como está no céu. Diante do pão
e do vinho consagrados, podemos canta: “Deus
está aqui! Ó vinde, adoradores, adoremos a
Cristo redentor!”Nas espécies consagradas já
não há mais pão, já não há mais vinho: há so-
mente o Corpo e o Sangue do Senhor morto e
ressuscitado, todo no que era vinho, todo no
que era pão. É Ele: adorável, amável, Vida para
nossa vida!

Trata-se de um Mistério de fé que só pode
ser compreendido de joelhos! Saibamos todos
ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Não
há como perceber, não há como provar, não há
como demonstrar cientificamente! Não pode-
mos apreendê-lo, capturá-lo com a nossa ra-
zão e os nossos sentidos: o paladar falha, pois
saboreia pão e vinho; o tacto falha, pois toca
pão e vinho; a visão falha, pois vê apenas pão e
vinho; o olfacto falha, pois cheira só pão e vi-
nho... Só pelo ouvido, que crê o que escuta,

Novena e Festa de S. João
Temos durante esta semana a denomi-

nada “Novena de S. João”, que celebrare-
mos de segunda a sexta, às 20h00, na Ca-
pela de S. João. No sábado, como já é habi-
tual, a celebração é na Igreja Matriz, à hora
habitual.

No Domingo, dia da Festa, este ano tam-
bém a S. Pedro e S. Paulo, começamos com
a Procissão da capela para a Igreja Matriz
às 09h45, na qual todos deveríamos partici-
par, que não só os adolescentes da Profis-
são de Fé.

No Domingo à tarde, de acordo com o
Programa da Festa, teremos a Procissão.
Como seria bom que também aí fôssemos
modelo na organização da Procissão!... Sai-
bamos aparecer a tempo e horas e não te-
nhamos vergonha de nos oferecer para
qualquer serviço. Demos um verdadeiro
testemunho de Fé e devoção. O celebrar
dignamente a Fé Professada também passa
por este testemunho.

A todos desejamos um Bom S. João (de
arraial e de FÉ)

Matrículas na catequese
Continuam a decorrer até ao fim deste

mês (que já está a acabar!...) as matrículas
na Catequese.

Para a Primeira Matrícula, os pais de-
vem levantar a Ficha de Inscrição no Car-
tório Paroquial e aí a entregar para verfi-
cação dos dados. Para a Renovação da Ma-
trícula devem verificar e completar a Ficha
que é entregue pelo Catequista.

podemos perceber o Mistério; só a audição não
falha: “Isto é o Meu corpo; isto é o Meu san-
gue! Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão
que Eu darei é a minha carne dada para a
vida do mundo!”. Que mistério tão grande: o
pão que Cristo dá é a carne dada, a carne
sacrificada, entregue na cruz, para a vida do
mundo! Que mistério! Que amor!

Os judeus entenderam, os judeus contesta-
ram, os judeus escandalizaram-se, os judeus
abandonaram-n’O! Mas, Jesus insiste: “Em
verdade, em verdade os digo: se não comerdes
a carne do Filho do Homem e não beberdes o
Seu sangue, não tereis a vida em vós! Quem
come a Minha carne e bebe o Meu sangue
tem a vida eterna e Eu o ressuscitarei!” – São
palavras impressionantes: o corpo e sangue de
Jesus devem ser comidos como fonte de vida!
Não de qualquer vida, mas da vida eterna, vida
de Deus! Esta vida é o próprio Espírito Santo,
que ressuscitou Jesus e que impregna o Seu
Corpo e Sangue nas espécies eucarísticas! Por
isso, na comunhão, recebemos, comemos a Vida
já agora e plantamos esta Vida para a ressurrei-
ção final! “Porque a Minha carne é verdadei-
ra comida e o Meu sangue, verdadeira bebi-
da. Quem come a Minha carne e bebe o Meu
sangue permanece em mim e Eu nele!” – O
que mais Jesus poderia dizer para deixar mais
claro e patente que a Sua presença na Eucaris-
tia é realmente real? É “verdadeiramente co-
mida, é verdadeiramente bebida!” “Como o
Pai que Me enviou vive – é o Deus vivente e
pleno de vida –, e Eu vivo pelo Pai, o que come
de mim viverá por mim!”

Na travessia do deserto da vida, o Senhor
conduz-nos entre humilhações e provas, que
nos revelam quem somos, o que temos no co-
ração... Comunguemos, com Ele: comungue-
mos no sacramento, no afecto, nas escolhas,
nas situações da vida...




