
informações gerais Formação cristã
agenda
– 4 de julho – Peregrinação Ar-

ciprestal ao S. Bento da Porta
Aberta.

Peregrinação ao S. Bento
Inscrições até ao dia 22 deste mês
A comemorar os 300 do Santuário de S. Bento,

em Ano Jubilar com Indulgência Plenária concedi-
da pelo Papa Francisco, o Arciprestado de Esposende
organiza uma Peregrinação Arciprestal ao S. Bento
da Porta Aberta, no dia 4 de Julho.

O Preço da viagem no autocarro é de 6,00 € por
pessoa. Nesse dia não haverá Missas Vespertinas nas
Paróquias, pois será concelebrada na tarde desse sá-
bado em S. Bento.

A.D.C. de Rio Tinto organiza
II Passeio Convívio a Fátima

A A.D.C. de Rio Tinto organiza no dia 12 de Ju-
lho o II Passeio Convívio a Fátima, no qual podem
podem participar todas as pessoas. Cada participan-
te pagará 12,00 €, independentemente da sua idade.

As inscrições estão abertas a partir de 7 de Junho
durante a semana e ao domingo das 10h00 às 11h30,
na sede da Junta de Freguesia de Rio Tinto.

Para mais informações contatar 962446713 ou
253853663 Gislene Jesus.

Festas da catequese
Festa da Palavra (Apúlia – em conjunto) .......  21/06
Festa da Fé (Apúlia) .......................................  05/07
Festa da Fé (Rio Tinto) ..................................  18/07

Tendo em conta que este ano não celebramos o
Crisma, a Festa do Envio (10.º Ano) será feita com a
Festa do Acolhimento (1.º Ano) no início do próxi-
mo Ano Pastoral (Setembro), propondo que os do
10.º Ano acompanhem os do 1.º Ano (serem como
que “Padrinhos” na Catequese – era a figura dos
Garantes da Fé).

1.ª Leit. – Ez 17, 22-24;
Salmo – Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16;
2.ª Leit. – 2 Cor 5, 6-10;
Evangelho – Mc 4, 26-34.

A liturgia do 11.º Domingo do Tempo Comum
convida-nos a olhar para a vida e para o mundo com
confiança e esperança. Deus, fiel ao seu plano de
salvação, continua, hoje como sempre, a conduzir a
história humana para uma meta de vida plena e de
felicidade sem fim.

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura
ao Povo de Deus, exilado na Babilónia, que Deus não
esqueceu a Aliança, nem as promessas que fez no
passado. Apesar das vicissitudes, dos desastres e das
crises que as voltas da história comportam, Israel deve
continuar a confiar nesse Deus que é fiel e que não
desistirá nunca de oferecer ao seu Povo um futuro de
tranquilidade, de justiça e de paz sem fim.

A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta
terra, marcada pela finitude e pela transitoriedade, deve
ser vivida como uma peregrinação ao encontro de
Deus, da vida definitiva. O cristão deve estar consciente
de que o Reino de Deus (de que fala o Evangelho de
hoje), embora já presente na nossa actual caminhada
pela história, só atingirá a sua plena maturação no final
dos tempos, quando todos os homens e mulheres se
sentarem à mesa de Deus e receberem de Deus a vida
que não acaba.

O Evangelho apresenta uma catequese sobre o
Reino de Deus – essa realidade nova que Jesus veio
anunciar e propor. Trata-se de um projecto que,
avaliado à luz da lógica humana, pode parecer
condenado ao fracasso; mas ele encerra em si o
dinamismo de Deus e acabará por chegar a todo o
mundo e a todos os corações.
Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

pe.joseandrade@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com

XI semana do Tempo Comum – Ano B
(14 a 21 de junho de 2015)

apúlia
e rio tinto

* 238

boletim paroquial 

mailto:ddfdelfim@gmail.com
mailto:pe.joseandrade@gmail.com
mailto:paroquiadeapulia@gmail.com
mailto:paroquiaderiotinto@gmail.com


horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo 14 de Junho
XI Domingo do Tempo Comum
– Não há Missa, às 07h30, na capela de Nossa Se-
nhora do Amparo, em Apúlia.
– Não há Missa Missa, às 08h45, na igreja paroquial
de Rio Tinto.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Nossa Senhora de Fátima; P.e
José Miguel Torres Pereira; Paroquianos.

Segunda-feira 15 de junho
da XI Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; Arménio
José e esposa; Isaura Ferreira; Virgínia Martins
Figueiredo, Luis do Carmo e Adelina de Sá; Delfina
Alves Barros; Santo António.

Terça-feira 16 de junho
da XI Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Mateus Torres Moreira e Familia; Manuel Laurenti-
no Losa Faria; Anselmo Crlos Fonseca Pedrinha.
Quarta-feira 17 de junho
da XI Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; Adolfo
Lopes Miranda, esposa e filha Ludovina da Silva Tor-
res, marido e filha; Manuel da Cruz Pimenta, pais e
irmãos.

Quinta-feira 18 de junho
da XI Semana do Tempo Comum

– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Ana Moreira Passos, Mmarido, Filho e Nora; André
Monte Azevedo e Avós; Alice do Monte Eiras Hipólito;

Rafael Gonçalves Souto e Familia; Rosa Gonçalves da
Costa; António da Conceição, Esposa e Filho; Cristia-
na Ribeiro Azevedo e Maria Fernanda Tomé de Almei-
da e Marido; Adolfo Moreira Silva, País, Sogros, Cu-
nhados e Irmãos; Almas (m.c. Carlos Eiras); S. Se-
bastião (m.c. Angelina Ferreira).

Sexta-feira 19 de junho
da XI Semana do Tempo Comum
– Não há missa.
Sábado 20 de junho
da XI Semana do Tempo Comum
– Missa, às 17h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; Carla So-
fia Cardoso da Silva (1.º Aniv.); Arménio José Gomes
da Cruz e esposa; Manuel António Portela Gonçalves
e esposa; António da Silva Azevedo, esposa, filho e tia
Maria; Manuel de Sousa Freitas, mãe e irmãs; Maria
Pimenta Guimarães; Laurentina Gonçalves dos San-
tos e famíla; Arminda Mendonça Machado; Maria da
Silva Vieira de Sousa; Armindo Cardoso Martins e mãe.
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira.

Domingo 21 de Junho
XII Domingo do Tempo Comum
– Missa, às 07h30, na capela de Nossa Senhora do
Amparo, em Apúlia, com as seguintes intenções: P.e

José Miguel Torres Pereira; ;  Salvador Gomes Alves
Esposa e filho; Belmira Cardoso Gonçalves; Ana Rosa
de Faria, Marido e filhos; Alcindo Carvalho; Maria
Gonçalves Carreira; Manuel Machado Seara; Carmin-
da Moreira da Silva; São Bento (m.c. Fátima Carva-
lho).
– Não há Missa Missa, às 08h45, na igreja paroquial
de Rio Tinto, com as seguintes intenções: P.e José
Miguel Torres Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale
Novais; Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacra-
mento.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Paroquianos.

Virgem Peregrina
A Virgem Peregrina visita-nos e recor-

da-nos “que o Coração compassivo de
Deus se faz dom; dom acolhido, dom
oferecido: o dom do Coração de Deus,
acolhido na intimidade de cada homem,
saberá transformar o coração de cada
um em dom compassivo”.

A oração do Rosário, a que a Se-
nhora convida insistentemente, é uma
boa síntese do mistério do encontro com
o Deus do encontro que nos leva ao en-
contro com os outros: o Rosário é a ex-
pressão da humildade confiante daquele que entre-
ga o seu caminho, a sua vida, nas mãos de Deus, e
se faz prece pelos irmão, principalmente os que mais
precisarem.

Como que na transparência deste dom de si pelos
outros, brota o convite à consolação do Deus de toda
a consolação (2Cor 1,3). No desconcerto deste convi-
te, mostra-se a verdade do encontro. Porque aquele
que ama não deixará de desejar a intimidade e a
alegria do amado. O pequeno Francisco compreen-
deu-o bem: com o olhar do seu coração, encontra a
tristeza de Deus face aos vazios de amor dos dramas
da história e das liberdades humanas, e faz dela a
sua tristeza: «Gosto tanto de Deus! Mas Ele está tão
triste, por causa de tantos pecados» (M 141). E da
contemplação brota o desejo da consolação: «Se eu
fosse capaz de Lhe dar alegria!» «Se eu O pudesse
consolar!» (M 142, 145). E logo o desejo se transfor-
ma em missão, num diálogo que há de fluir entre o
seu coração de criança e o Coração de Deus.

É a este sabor de vida eucarística, saboreado já
das mãos do Anjo e feito vida nos pastorinhos pelo
seu fiat, que Fátima desafia. É o jeito de ser dos
que, surpreendidos por um Amor primordial, se dei-
xam converter segundo o Coração de Deus e se ofe-
recem como dom pelos homens. E este é o mistério
eucarístico.

Acolhamos a Virgem na sua Imagem Peregrina
e deixemo-nos acolher por Ela, que nos colocará no
Coração de Deus.




