REZAR A PALAVRA E
CONTEMPLAR O MISTÉRIO Senhor, Liberta-me dos meus vãos interesses. Dá-me a graça de permanecer

atento para ouvir melhor o que vem do céu.
Ensina-me a discernir as expectativas daqueles que me rodeiam, a abandonar
os julgamentos fáceis e dar a cada um a oportunidade de se expressar.
Pois a tua vontade se manifesta no coração dos mais humildes de entre nós.
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XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO A
SOMOS IGREJA QUE ACOLHE
Caros amigos:

1ª Leitura
Sab 12,13.16-19
Salmo
85 (86)
2ª Leitura
Rom 8,26-27
Evangelho
Mt 13, 24-43

«UMA ESPIGA DE BOM
TRIGO VALE MAIS QUE
TODO O JOIO».

Continuamos com Jesus, à beira-mar, a desfiar parábolas que nos adentram
nos mistérios do Reino de Deus. São mais três parábolas: a do trigo e do joio,
que realça a paciência do Semeador e a concorrência do Maligno; a do grão
de mostarda, que manifesta a grandeza escondida no que há de mais
pequenino e humilde e a do fermento na massa, que nos exorta a levedar o
mundo com a força inerme do Evangelho. Não tenhamos pressa em colher,
mas paciência no semear! Esta parece ser a mensagem da Palavra, que neste
Domingo vamos escutar.
Votos de um santo Domingo e de uma semana abençoada!

O bem e o mal, semente boa e erva daninha, formaram raízes no meu torrão de
terra: o manso dono da vida e o inimigo do ser humano disputam, numa contenda
infinita, o meu coração. E então o Senhor Jesus inventa uma das suas parábolas
mais belas (Mateus 13,24-30) para me orientar no caminho interior, com o estilo de
Deus.
A minha primeira reação perante as ervas daninhas é sempre: queres que vamos
recolher o joio? O instinto sugere-me para agir assim: arranca, erradica já aquilo
que em ti é pueril, errado, imaturo. Arranca e ficarás bem, e produzirás fruto.
Mas em mim há também um olhar consciente e adulto, mais sereno, semeado pelo
Deus da paciência camponesa: não arranques as más ervas, arriscas-te e erradicar
também a boa semente. A tua maturidade não depende de grandes reações
imediatas, mas de grandes pensamentos positivos, de grandes bons valores.

VIDA PAROQUIAL
E DIOCESANA

Domingo, 19 de Julho – XV IDomingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

– D. Maria do Céu Vieira
- 09h00 – Eucaristia do XVI Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Maria do Céu Morais (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); D. Maria do

Céu Morais (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e D. Maria do Céu Vieira
Segunda-feira, 20 de Julho – S. Apolinário (MF)
- Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 21 de Julho – S. Lourenço de Brindes, Presbítero e Doutor da Igreja

(MF)
- Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 22 de Julho – S. Maria Madalena (FESTA)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 23 de Julho – S. Brígida, Religiosa e Padroeira da Europa (Festa)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 24 de Julho – S. Sarbélio Makhuf, Presbítero (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 25 de Julho – S. Tiago, Apóstolo e Padroeiro de Vila Nova de Anha (Festa)
- Não há recitação do Terço
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XVII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Adília Santos (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Adília Santos

(Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e Sr. José Rego
Domingo, 26 de Julho – XVII Domingo do Tempo Comum
- Não há recitação do Terço
- 09h00 – Eucaristia do XVII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); D. Maria do Céu

Cruz (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Maria do Céu Vieira

INTENÇÕES DE MISSA PARA SÁBADO 25 DE JULHO 2020
20/07/2020
21/07/2020

- Manuel Augusto Marques de Miranda e Olga dos Santos Matos – int. família
- 22º ANIV. Lucínio Gomes Ferreira – int. filhos, noras e netos
- ANIV. Rosa da Conceição Correia Viana – int. filha Maria e netos
- ANIV. NATAL. Florinda do Rego Meira, marido e filha Maria – int. filha Conceição e Irmã
- Ana Rodrigues dos Santos Lima – int. filha Maria

22/07/2020

- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família

23/07/2020

- 30ºdia de Manuel Joaquim de Brito Cunha – int. Confraria do SS. Sacramento

24/07/2020

- 8º ANIV. Deolinda Gomes de Sá – int. sobrinha
- ANIV. Manuel Avelino Fernandes Peixoto – int. esposa
- ANIV. Rosalina Cunha e Augusto José Domingues – int. neto Pe. Alfredo
- Januário Rodrigues da Costa – int. filha Emília
- José Meira Lima e pais – int. esposa e família
- Maria Florinda Cunha Sampaio – int. marido e filhos

25/07/2020

- ANIV. António Fernandes da Silva – int. esposa e filhas
- ANIV. NATAL. Manuel Rodrigues Rego Meira – int. filho José
- ANIV. Domingos Cruz int. esposa e filhos
- António Ribeiro de Sá – int. filhos
- Manuel Joaquim de Brito Cunha - int. pessoa amiga
- Maria da Costa de Oliveira Lima – int. filho Carlos
- Pais de Lide Oliveira Domingues Sampaio Damião
- Simeão da Cunha Barreto – int. esposa e filhos
- Vítor Loureiro da Cruz – int. família

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

PARA MEDITAR

1. O dia dos nossos padroeiros S. Tiago, S. José, S. António e Nossa Senhora de Fátima é no dia
25 deste mês, sábado. Celebrá-los-emos no dia seguinte Domingo 26. Por não ser possível
realizar a festa nos moldes habituais, ainda assim não deixaremos de fazer festa. Assim, a
celebração da Eucaristia solene em honra de Nossa Senhora de Fátima será às 19h00 de
sábado e a dos padroeiros será às 10h00 de Domingo. Ambas as celebrações serão
transmitidas pela Televisão Independente de Viana do Castelo – VIANA TV. Convido as pessoas
dos respectivos lugares a compor os andores de S. Tiago, S. José, S. António e, bem assim, o de
Nossa Senhora de Fátima com a mesma beleza e dignidade dos anos anteriores. Deverão ser
colocados na igreja ao longo do dia de sexta-feira, dia 24.
Ainda no sábado, pelas 17h00, será apresentado nas redes sociais, tanto da Paróquia e Centro
Social como da Junta de Freguesia, um vídeo alusivo ao Cortejo Alegórico e Etnográfico que
habitualmente se realiza neste dia das festas. O mesmo acontece no Domingo, pelas 16h00,
com a transmissão da solene Procissão em honra dos santos padroeiros. Por isso, fique em
casa e reveja estes dois momentos mais emblemáticos das nossas festas. Venha, no entanto, à
igreja paroquial celebrar a Eucaristia Solene, claro está, com o devido respeito pelo
distanciamento social e as demais normas emanadas pela Direção Geral de Saúde.
2. Vai realizar-se, no dia 23 de Julho, quinta-feira, às 21h00, na Junta de Freguesia de Vila Nova
de Anha, uma sessão de esclarecimento gratuita sobre a formação obrigatória para todos
aqueles que conduzem tratores. Esta formação visa dotar estes profissionais de competências e
atitudes para conduzir e operar com o trator em segurança conforme Despacho n.º
3232/2017, de 18 de abril. A lei diz que quem opera trator deve ter esta formação feita até
início de 2021.

“O QUE PROCURA EM
MIM O SENHOR?»

A presença daquela profecia de pão que são as espigas, e não a ausência,
inatingível, de defeitos ou de problemas. Mais uma vez, o manso Senhor
dos cultivos abraça a imperfeição do seu campo.
No seu olhar transparece a perspetiva serena de um Deus semeador, que
olha não para a fragilidade presente, mas para o bom trigo futuro, mesmo
que não seja mais do que uma possibilidade.

A nossa consciência clara, iluminada, sincera, deve descobrir antes de tudo
aquilo que de vital, belo, bom, prometedor, a mão viva de Deus continua a
semear em nós, e depois cuidá-lo e guardá-lo como nosso paraíso
O olhar libertador de um Deus que nos faz coincidir não com os pecados,
mas com bondade e graça, ainda que se em fragmentos, com generosidade
e beleza, pelo menos em rebento. Eu não sou os meus defeitos, mas os
meus amadurecimentos; não sou criado à imagem do inimigo e da sua
noite, mas à semelhança do Pai e do seu pão bom.
Todo o Evangelho propõe, como nossa atmosfera vital, o respiro da
fecundidade, da frutificação generosa e paciente, de cachos que
amadurecem lentamente ao sol, de espigas que docemente se enchem de
vida, e não um ilusório sistema de vida perfeita.



«NÃO ESTAMOS NO
MUNDO PARA SER
IMACULADOS, MAS
ENCAMINHADOS»

O bem é mais importante do que o mal, a luz conta mais do que a treva,
uma espiga de bom trigo vale mais do que todo o joio do campo.
Esta é a positividade do Evangelho. Que nos convida a libertarmo-nos dos
falsos exames de consciência negativos, de quantificar sombras e
fragilidades. A nossa consciência clara, iluminada, sincera, deve descobrir
antes de tudo aquilo que de vital, belo, bom, prometedor, a mão viva de
Deus continua a semear em nós, e depois cuidá-lo e guardá-lo como nosso
paraíso.
Veneremos as forças de bondade, de generosidade, de ternura, de
acolhimento que Deus nos entrega. Façamos que elas irrompam em toda a
sua força, em todo o seu poder e beleza, e veremos o joio desaparecer,
porque não mais encontrará terreno.

Ao longo desta semana procurarei mondar cuidadosamente aquelas ervas

VIVER A PALAVRA nefastas que irão nascer no vasto campo das minhas relações com Deus e
com os demais.

