
informações gerais Formação cristã
agenda
– 29 de junho – 10h30 – Ses-

são de esclarecimento, sobre
as novas condições de acesso aos descontos sociais
de eletricidade e gás natural e sobre o mercado libe-
ralizado da energia, nas instalações do Fórum
Rodrigues Sampaio, em Esposende.

– 3 de julho – Início da Novena na Capela de S. Bento
(Criaz – Apúlia.

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

– 12 de julho – Festa em honra de S. Bento.

Matrículas para a Catequese
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, para podermos começar a organizar a Catequese
para o próximo ano.

Quem se encontra a frequentar a Catequese deve
renovar a sua matrícula junto do Catequista, até à
mesma data.

Recordo que, quem se matricula na Catequese,
também se deve matricular nas aulas de EMRC na
escola, a partir já do 1.º ano de escolaridade.

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e,
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem uma função de ajudar
mas o direito fundamental pertence aos pais.

 A EMRC é uma disciplina de escolha facultativa
e de oferta obrigatória no sistema de ensino em Por-
tugal, tendo vindo a aumentar, ao longo dos últi-
mos anos, o número de alunos que no país inteiro
tem feito a opção pela EMRC.

Se os pais dispensam esta disciplina na escola,
onde temos professores bem preparados e que dão
testemunho, pagos com os nossos impostos, porque
insistem numa catequese paroquial gratuita apenas
para os sacramentos ou sacramentais? As aulas de
EMRC e a Catequese são dois meios complementa-
res na formação cristã. Saibamos acolher os dois.

1.ª Leit. – Sab 1, 13-15: 2, 23-24;
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. – 2 Cor 8, 7. 9. 13-15;
Evangelho – Mc 5, 21-43..

A eucaristia (dominical) celebra sempre o Mistério
Pascal de Jesus Cristo que nos salva. Mas a Liturgia
da Palavra deste 13.º Domingo (Ano B) confirma com
insistência o coração da nossa fé:  Deus não fez a
morte, criou-nos para a vida! Afirmação forte do livro
da Sabedoria (1.ª leitura), que é preciso repetir hoje,
precisamente com sabedoria, para expressar a nossa
fé e anunciar "a alegria do Evangelho!". Sim, Deus é
festa, Deus é vida, Deus é salvação, Deus é alegria
(salmo). Aliás, Jesus Cristo "fez-Se pobre" para nos
"enriquecer pela sua pobreza" (2.ª leitura), livrou-nos
da morte para nos dar a vida!

A narração evangélica deste domingo é muito inte-
ressante. Narra-nos dois milagres de uma maneira
surpreendente e isto acontece em todos os três evan-
gelhos sinópticos. As "beneficiárias" dos milagres são
duas mulheres em situações diferentes, mas que sim-
bolizam a debilidade e a necessidade extremas. Uma é
já adulta com uma doença que, segundo a lei, a consi-
derava impura e tornava impuros todos aqueles que
lhe tocassem. A outra é uma menina que acabava de
morrer, expressão de situação de debilidade extrema,
que origina um sofrimento atroz e quase sem consolo
e também que provoca, por vezes, perguntas angusti-
antes sobre o porquê e o sentido destas situa-ções.

Como em todos os milagres, estas duas mulheres
são a expressão da nossa humanidade débil e mortal,
apesar de todos os avanços da modernidade. Em am-
bos os casos, há uma aproximação, quase desespera-
da, a Jesus que fala da fé, da paz, da liberdade, da
vida.
Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

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.
Segunda-feira 29 de junho
da XIII 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; Arminda
Mendonça Machado (1º Aniv.); Manuel Fernandes
Cachada, esposa e filho; António Joaquim da Silva,
esposa e cunhado e Júlio Joaquim da Silva e esposa;
António Francisco Barros e família.
Terça-feira 30 de junho
da XIII Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros; Manuel
Maria Gomes; Maria Fernandes Carreira e família;
José Martins Afonso Junior; Idalina Gonçalves Lo-
pes e marido; José da Silva Martins e sogra; Maria
Rosa Dias e família.
Quarta-feira 1 de julho
da XIII Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: Ludovina de Jesus Lou-

reiro (1º Aniv.); P.e José Miguel Torres Pereira; P.e

Paulino Manuel do Vale Novais.

Quinta-feira 2 de julho
da XIII Semana do Tempo Comum

– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: António Farinhas Silva Carrei-
ra (1.º Aniv.º); P.e José Miguel Torres Pereira; Alberti-
na Marques Almeida e marido; Ana Moreira Passos,
marido, filho e nora; Maria Alexandra Faria Ribeiro,
pais e irmã; Rosa Gonçalves da Costa; Delfina Fer-
nandes Ribeiro; Alice do Norte Eiras Hipólito; Adelino
Moreira Marque Casais; Justino Martins Palmeira e
esposa; Adelino Torres Silva, pais, sogra, irmã e cu-
nhada; José Maria Pereira Silva, pais e sogros; Filipe
Monte Santos e família.
Sexta-feira 3 de julho
da XIII Semana do Tempo Comum
– Início da Novena em honra de S. Bento, às 20h30,
na capela de S. Bento, em Apúlia.
Sábado 4 de julho
da XIII Semana do Tempo Comum
Peregrinação Arciprestal

a S. Bento da Porta Aberta.
– Missa, às 17h00, na Cripta da Basílica de S. Bento
da Porta Aberta.
Domingo 5 de julho
XIV 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; Carminda Martins Ferrei-
ra e marido; Carminda Moreira da Silva; Alcindo Car-
valho; Manuel Francisco Correia, esposa e filho; Cla-
risse Ferreira da Cruz e pais; Carolina Martins Ferrei-
ra, marido e pais; Avelino Gomes Torres.
– 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 10h15, na igreja matriz de Apúlia, Festa
da Fé, com as seguintes intenções: P.e José Miguel
Torres Pereira; Paroquianos.

 Peregrinação ao S. Bento
e a indulgência Plenária

O Arciprestado de Esposende programou e vai
realizar no próximo sábado, de 4 de junho, uma
Peregrinação Arciprestal a S. Bento da Porta Aber-
to, proporcionando, deste modo, a todos quantos nele
participarem a graça de uma Benção Papal com In-
dulgência Plenária anexa, que foi concedida pelo
Papa Francisco para todo este ano em que celebra-
mos os 400 anos  da sua fundação daquele Santuá-
rio, agora elevado a Basílica, e nos próximos sete
anos nos dias de festa.

De acordo com o Catecismo da Igreja Católica,
"as indulgências são a remissão diante de Deus da
pena temporal devida aos pecados, já perdoados quan-
to à culpa, que, em determinadas condições, o fiel
adquire para si ou para os defuntos mediante o mi-
nistério da Igreja, a qual, como dispensadora da re-
denção, distribui o tesouro dos méritos de Cristo e
dos Santos". As indulgências são parciais ou plená-
rias, consoante libertam parcialmente ou na totali-
dade da pena temporal devida ao pecado. Para rece-
ber a indulgência plenária, os fiéis têm que se con-
fessar, comungar na eucaristia e rezar pelas inten-
ções do Santo Padre.

No caso do Santuário de S. Bento, o dom da in-
dulgência plenária foi concedido para todos os dias
deste ano jubilar e para as principais festividades do
próximo septénio, a saber: 11 de fevereiro: Dia Mun-
dial do Doente e peregrinação Arquidiocesana dos
doentes ao Santuário; 20 e 21 de março: morte de S.
Bento em Montecassino; 29 de junho: data da pro-
visão da licença para celebrar Eucaristia na Ermi-
da; 10 e 11 de julho: dia da Festa de S. Bento, Pa-
droeiro da Europa; 10 a 15 de agosto: grande pere-
grinação a S. Bento da Porta Aberta.

A estas datas juntam-se ainda todas as vezes que
os fiéis tenham participado individualmente ou em
grupo na peregrinação sagrada ao próprio Santuá-
rio, agora Basílica.

Em Apúlia, o nosso autocarro carrega junto
da Escola (Cemitério) às 09h00.


