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)Domingo, 21 de junho

10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Rodrigues Ferreira

Areia e família
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 22 de junho – 20h00
— S. João
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais

Terça, 23 de junho – 20h00
— S. João
— Adélio Rodrigues Pereira
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Alexandrino Hipólito e Ademar Hipólito

Quarta, 24 de junho – 20h00
— S. João
— José Guerra Laranjeira

Quinta, 25 de junho – 20h00
— S. João

Sexta, 26 de junho – 20h00
— S. João
— Ass. do Sag. Coração de Jesus
— Eduardo Pereira Viana e sogros

Sábado, 27 de junho – 19h00
— S. João
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
Domingo, 28 de junho
10h00 — S. João, S. Pedro e S. Paulo
12h00 — Elvira Silva Santos, marido e filha
19h00 — Maria da Conceição Meira Vila

Chã, pais e sogros

Sábado, 27 de junho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Nós somos uma barca,
mas existem muitas outras
que navegam connosco...

21 a 28 de junho de 2015
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Domingo, 28 de junho

Domingo, 28 de junho

Sábado, 27 de junho – 19h00

Sábado, 27 de junho – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues

09h30

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     do 2.º e 5.º Ano

da Catequese

(In)formação
Semanal 788

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese

— Inês de Melo Losa Ferreira
— Ana Cristina Almeida

— Marta Margarida Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais

— Da responsabilidade
     do Grupo
     do 8.º Ano da Catequese

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



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.

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, começamos
com a Procissão da capela para a Igreja
Matriz às 09h45, na qual todos deveríamos
participar, que não só os adolescentes da
Profissão de Fé.

A preparar a celebração teremos, na pró-
xima sexta-feira, às 09h00, o serviço do
Confissões.

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.

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

Matrículas da Catequese
Continuam a decorrer até ao fim deste mês

as matrículas da Catequese. Para a 1.ª  ma-
trícula devem levantar o impresso no Cartó-
rio Paroquial, no horário de atendimento.

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 com a Catequese, que se man-
tém nos 10,00 € (dez euros), assim como se
mantém o Compromisso assinado pelos pais
e que arquivamos no Cartório.




