
informações gerais Formação cristã
agenda
– 21 de junho – Início do

Peditório para a Festa de Nos-
sa Senhora do Amparo

– 29 de junho – 10h30 – Sessão de esclarecimento,
sobre as novas condições de acesso aos descontos
sociais de eletricidade e gás natural e sobre o mer-
cado liberalizado da energia, nas instalações do Fórum
Rodrigues Sampaio, em Esposende.

– 4 de julho – Peregrinação Arciprestal ao S. Bento da
Porta Aberta.

– 12 de julho – Festa em honra de 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 e matrículas
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).

Estão abertas as matrículas para o 1.º Ano da
Catequese de Apúlia, em impresso próprio, que deve
ser levantado na Sacristia e entregue até 12 de Ju-
lho. Quem se ncontra a frequentar a Catequese deve
renovar a sua matrícula junto do Catequista, até à
mesma data.

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.
Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

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

XII semana do Tempo Comum – Ano B
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

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 Carvalho).
– 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 Sacramento.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Paroquianos.
Segunda-feira 22 de junho
da XII 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.
Como não marcaram intenções, de futuro, nessa situa-
ção, não haverá Missa na Paróquia.

Terça-feira 23 de junho
da XII Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Laurentina Sá Condesso, marido, genro e noras;
Manuel Alberto da Cruz Fernandes; Manuel Gon-
çalves Real e esposa; Manuel Morim Faria; Virgínia
Fernandes Santos Hipólito e família; Gracinda Con-
ceição Almeida, marido e Anselmo Pedrinha; Maria
de Fátima Neves Garcia Lema.
Quarta-feira 24 de junho
da XII 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; Rosa Fa-
ria Vasco e filhos; Albino Matos e esposa.

Quinta-feira 25 de junho
da XII Semana do Tempo Comum

– Missa às 20h00, na Capela de Nossa Senhora da
Guia, com as seguintes intenções: P.e José Miguel Tor-
res Pereira; Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros;
Fernando Augusto Queiroga Almeida e pais; Maria Ma-
nuela Arantes Carvalho; Conceição Ferreira Gomes e
marido; Carlos Alberto Lima da Silva; Ana Ribeiro Fer-
reira, marido, pais e sogros; Delfina Fernandes Ribei-
ro; Rosa Gonçalves da Costa; Maria Martins Ferreira
e marido; Maria do Sacramento Gomes Queiroga.

Sexta-feira 26 de junho
da XII Semana do Tempo Comum
– Não há missa.
Sábado 27 de junho
da XII 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; Maria Ri-
beiro Alves, Adelino Eiras Passadiço, esposa e genro;
Carla Sofia Cardoso da Silva, avós Adelino da Silva e
Laura Gomes Barbosa e tios António, Adelino e Acácio;
Paulo Jorge Ferreira Martins, seu pai Delfim, tios e
avós; Avelino Vieira de Sousa, esposa e nora Virgínia;
Maria Pimenta Guimarães; Laurentina Gonçalves dos
Santos e famíla; Arminda Mendonça Machado; Maria
da Silva Vieira de Sousa.
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira.

Domingo 28 de Junho
XIII 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; Belmira Cardoso Gomçal-
ves; Aurélio Fernandes Mouquinho, Esposa e filho;
Carminda Moreira da Silva; Narciso Figueiredo Car-
valho e familia; Manuel Alberto Seara Ferreira e fami-
liaNossa Senhora da Ajuda e São Bento (m.c. Felicida-
de Oliveira Sousa).
– 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 das Almas.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Paroquianos.

 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 “preocupante” do meio ambi-
ente e fala das desigualdades entre países pobres e
ricos e da falta de “sensibilidade social” dos merca-
dos e das empresas multinacionais – que exploram
recursos naturais sem terem em conta as consequ-
ências que provocam nos territórios desfavorecidos.

O Papa apela a uma “maior responsabilidade”
sobre o planeta, cuja degradação, diz, se deve à ac-
ção 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 humana”. “A política não deve submeter-se à
economia e esta não deve submeter-se aos ditames e
ao paradigma eficientista da tecnocracia”.

O papa Francisco acusa ainda a Finança de “su-
focar a economia real”. Não se aprendeu a lição da
crise financeira mundial e só muito lentamente se
aprende a lição da degradação ambiental”,avisa.

A banca também não escapa às críticas do Papa.
A encíclica - o mais importante documento assina-
do pelo punho de um Papa - refere que “a salvação
dos bancos a todo o custo”, fazendo pagar o preço à
população sem a contrapartida de uma reforma do
sistema, apenas “reafirma um domínio absoluto da
finança que não tem futuro e só poderá gerar novas
crises”.

“Laudato si” tece também críticas duras à socie-
dade “que tudo descarta” e ao consumismo. “A ob-
sessão por um estilo de vida consumista, sobretudo
quando poucos têm possibilidades de o manter, só
poderá provocar violência e destruição recíproca”,
avisa o Papa.




