
informações gerais Formação cristã
agenda

– 3 a 11 de julho – Novena pre-
paratória da Festa de S. Bento, no lugar de Criaz.

– 6 de julho – Reunião dos Ministros Extraordiná-
rios da Comunhão de Apúlia, às 21h30, no Salão
Paroquial.

– 12 de julho – Festa em honra de S. Bento.
– 20 a 22 de julho – Reunião em S. Bento da Porta

Aberta dos Arciprestes e Vice-Arciprestes para
preparação do novo Ano Pastoral

– 31 de julho – Início da Novena da Festa da Se-
nhora do Amparo, no lugar de Criaz

Matrículas para a Catequese
Continuam abertas até ao próximo Domingo as

matrículas para o 1.º Ano da Catequese de Apúlia,
em impresso próprio, que deve ser levantado na Sa-
cristia, para podermos começar a organizar a
Catequese para o próximo ano.

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 testemu-
nho, 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 complementares na forma-
ção cristã. Saibamos acolher os dois. Não venhamos
com as desculpas dos horários das aulas de EMRC:
são os possíveis devido ao facto de nem todos os alu-
nos estarem matriculados em EMRC.

1.ª Leit. – Ez 2, 2-5;
Salmo 122, 1-2a. 2bcd. 3-4;
2.ª Leit. – 2 Cor 12, 7-10;
Evangelho – Mc 6, 1-6.

O profeta é um mensageiro de Deus junto dos ho-
mens, a denunciar, corrigir e exigir. Como os homens
a quem se dirige nem sempre aceitam as suas pala-
vras, o profeta sofre: por um lado, sabe que deve fa-
lar; por outro, sente que a sua palavra é rejeitada. A
missão de profeta exige coerência de vida, autoridade
moral e uma grande luta contra a resistência que lhe
oferecem, a cobardia e o respeito humano.

As leituras deste Domingo mostram-nos a rejeição
do profeta Ezequiel, de S. Paulo em Corinto, e de Je-
sus em Nazaré, Sua Terra natal.

Na 1.ª leitura descreve-se a difícil vocação de
Ezequiel, enviado aos Israelitas, exilados na Babilónia
(598 A.C.), povo rebelde, de “cabeça dura e coração
obstinado” que rejeita o profeta, mas fica a saber que
Deus não os abandona.

Na 2.ª leitura fala-se da fragilidade humana de Paulo,
revestida da força de Deus. Os judaizantes de Corinto
negavam a categoria de Apóstolo a S. Paulo, obrigan-
do-o a defender-se, recorrendo às visões e experiên-
cias religiosas que tivera: “quando sou fraco, então é
que sou forte”.

No Evangelho Jesus admira-se com a falta de fé
dos seus conterrâneos e familiares, onde fora rejeita-
do, o que O leva a dizer: “Um profeta só é desprezado
na sua Terra, entre os seus parentes e em sua casa”.

Houve entre os israelitas um profeta, e mais que
um profeta: o Filho de Deus, o Eterno, o Filho ama-
do... E Israel rejeitou-O! Mas, deixemos Israel. E nós?
Acolhemos o Senhor que vem? Escutamos com fé a
Sua Palavra, quando Ele se dirige a nós na Escritura,
aquecendo o nosso coração?
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 5 de julho
XIV Domingo do Tempo Comum
– Missa, às 07h30, na capela de S. Bento, em Apúlia,
com as seguintes intenções: S. Bento; P.e José Miguel
Torres Pereira; Carminda Martins Ferreira e marido;
Carminda Moreira da Silva; Alcindo Carvalho; Manuel
Francisco Correia, esposa e filho; Clarisse Ferreira da
Cruz e pais; Carolina Martins Ferreira, 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.
Segunda-feira 6 de julho
da XIV 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; João
Miranda Faria e pais; Laurentina Gonçalves dos San-
tos e família; Palmira Ferreira Gomes e marido; Maria
da Silva Vieira de Sousa.
– Novena, às 20h30, na Capela de S. Bento, em Criaz.

Terça-feira 7 de julho
da XIV Semana do Tempo Comum
– Novena, às 20h30, na Capela de S. Bento, ter-
minando com a celebração da Missa, às 21h00, com
as seguintes intenções: S. Bento; S. Felix (m.c. Con-
ceição Ferreira); P.e José Miguel Torres Pereira; Fran-
cisco Hipólito Silva Gomes, pais e sogros; Manuel
Alberto da Cruz Fernandes; António Gonçalves de
Lemos, esposa e filhos.
Quarta-feira 8 de julho
da XIV 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; Manuel
da Silva Félix; José Lima Gomes, esposa, filho e nora;
Laura Rosa Ferreira, marido e filha.
– Novena, às 20h30, na Capela de S. Bento, em Criaz.
Quinta-feira 9 de julho
da XIV Semana do Tempo Comum

– Novena, às 20h30, na Capela de S. Bento, ter-
minando com a celebração da Missa, às 21h00, com
as seguintes intenções: S. Bento; P.e José Miguel Tor-
res Pereira; Ondina Costa, pais e sogros; Maria Leo-
nilde Gonçalves Moreira Santos e pai; Rosa Gonçal-
vez da Costa; Delfina Fernandes Ribeiro; Maria Ro-
drigues da Vinha; Boaventura Moreira Maia, esposa e
filhos; Maria Da Guia Queiroga Ferreira Oliveira; Ma-
rio Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogros e
cunhado; Delfim Barros Gonçalves Real; José Dias
Lopes e família.
– Novena, às 20h30, na Capela de S. Bento, em Criaz.
Sexta-feira 10 de julho
da XIV Semana do Tempo Comum
– Novena, às 20h30, na Capela de S. Bento, em Criaz.
Sábado 11 de julho
da XIV 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.
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: S. Bento; P.e José Miguel Tor-
res Pereira.
– Novena, às 20h30, na Capela de S. Bento, em Criaz.
Domingo 12 de julho
XV Domingo do Tempo Comum
– 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: S. Bento; P.e José Miguel Tor-
res Pereira; Paroquianos.
– Missa, às 15h30, na capela de S. Bento, em Apúlia,
seguindo-se a Procissão em honra de S. Bento.

Laudato si
Na a presentação da encíclica papal «Laudato

si» o arcebispo de Braga sustentou que “é urgente”
a formação de uma “nova consciência” ecológica e
considerou “importante” que os políticos portugue-
ses dessem atenção à encíclica ‘Laudato si’ já nas
próximas eleições.

“É um atrevimento da minha parte, mas estamos
na preparação dos programas eleitorais: porque não
cada partido manifestar o seu compromisso sobre
esta realidade, não apenas nos discursos?”, disse D.
Jorge Ortiga, em conferência de imprensa, um dia
após a publicação do novo documento assinado pelo
Papa Francisco.

O arcebispo de Braga explicou que não “exorta”
os partidos políticos portugueses a criarem medidas
relacionadas com a ecologia já nas próximas elei-
ções legislativas, mas considera que seria “impor-
tante” que de um modo “totalmente livre” também
reconhecessem a voz do Papa.

“Que (…) vissem os valores e passassem para o
quotidiano e para os programas eleitorais”, acres-
centou.

No contexto da atenção pedida às nações mais
ricas pelos mais pobres, o arcebispo de Braga assi-
nala que a Igreja “nunca se alheia” da dimensão
política, “naturalmente não se alheia” e luta por
uma sociedade que coloque “sempre a pessoa hu-
mana no centro, as pessoas com a sua dignidade
insubstituível”.

Para D. Jorge Ortiga a “finalidade” da encíclica
não é política, tendo observado que a Doutrina So-
cial da Igreja é uma “encarnação” nas realidades
sociais concretas e “respostas aos problemas já anti-
gos ou então emergentes da sociedade” actual.

Intenções do Papa para julho
UNIVERSAL – Para que a responsabilidade política

seja vivida a todos os níveis como uma forma ele-
vada de caridade.

PELA EVANGELIZAÇÃO – Os Pobres na América
Latina. Para que, diante das desigualdades soci-
ais, os cristãos da América Latina dêem testemu-
nho do amor pelos pobres e contribuam para uma
sociedade mais fraterna
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