Para os Fariseus era inadmissível a atitude de Jesus e até perigosa. Advogado dos

“ESTÁ
marginalizados, daqueles que não contam, simpatizante de prostitutas e gente de pouco
POSSESSO DE respeito, sublevador de multidões… a sua vida incomodava os poderosos e os bem
BELZEBU”
pensantes. Daí a terrível acusação: possesso de um espírito demoníaco!
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X DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO B
ANO DE SÃO JOSÉ – UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”
Caros amigos:

1ª Leitura
Gen 3,9-15
Salmo
129 (130)
2ª Leitura
2 Cor 4,13-5,1
Evangelho
Mc 3, 20-25

Todavia, “tudo será perdoado”. Consoladora e grávida de esperança a declaração de Jesus!
Nada há de irremediavelmente perdido para o Senhor da vida, qualquer que seja o passado
de pecado e de morte que tenha desfigurado a beleza original da nossa semelhança e
familiaridade com Deus. O que não se perdoa é a perversão do significado dos milagres
atribuindo a satanás o que é de Deus. Estranha doença da alma que nega o amor do
Espírito, adulterando a fonte da vida, subvertendo a alegria da família em solidão.

“QUEM FIZER A
VONTADE DE
DEUS É MEU
IRMÃO, MINHA
IRMÃ, MINHA
MÃE”

Em Jesus aprendemos a "estar fora de nós", a esvaziar-nos de nós mesmos para
acolher a novidade da caridade que nos faz irmãos e irmãs de Jesus.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

Admirável e bendita genealogia divina que, “passando o olhar para aqueles que estão à sua
volta”, rompe fronteiras e constrói uma nova arquitetura do mundo. A família de Jesus é
fruto do seu olhar de amor, da escuta da sua Palavra, da partilha do seu Pão, de uma
vivência. Ser de casa! Ser dos seus! Não por tradição, mas por pender dos seus lábios, por
alimentar-se da sua presença, por ampliar o coração à sua medida! Jesus não faz um apelo
à desagregação da família, mas convida à dilatação da família, mais ampla daquela de carne
e de sangue, além dos limites da casa, dos laços familiares, sociais ou religiosos,
multiplicando o coração, retribuindo em centenas de irmãos, porque em cada pessoa há
um fragmento de Deus. A família de Jesus ultrapassa os nossos sonhos. Deus é sempre
excessivo, exuberante, muito para além dos nossos pensamentos e sacristias, até da
fragilidade da nossa vida. Porque se o amor não for excessivo não é amor! E a única
resposta é o excesso de amor. Acolher este Jesus que conhece portas abertas, além dos
laços que aprisionam e indica oceanos vastos e horizontes infinitos, é abrir o coração à
vastidão e beleza do Evangelho!

REZAR A PALAVRA Senhor, estás mesmo fora de Ti, porque aceitaste fazer parte de mim.
E CONTEMPLAR
Arriscas vir ao encontro da minha débil entrega e fazer caminho comigo.
O MISTÉRIO
Senhor, estás fora de Ti, porque encarnas permanentemente na minha história.
Arriscas experimentar as vicissitudes do meu tempo e da minha estrada.
Quero fazer da minha vontade a Tua, do meu desejo o Teu.
Quero fazer parte de Ti, da Tua família, meu Senhor e meu Deus!

“ESTÁ FORA DE SI”

Todos o conheciam bem após 30 anos em Nazaré. Aprendera a profissão com o pai,
José, homem de confiança. E as mulheres alegravam-se com Maria, sua mãe,
quando se encontravam na fonte. Todos se recordavam das brincadeiras e
traquinices do pequeno Jesus e se encantavam com a sua presença interessada e
atenta, na sinagoga. Juntos formavam uma família honrada e respeitada. Agora, sem
dúvida, os seus parentes sofriam. Achariam que não honrava a memória de José que
lhe deixara a carpintaria e com ela um futuro… Folias da juventude, terá exclamado
algum vizinho. Maria, ainda que escondesse as penas, alimentava uma semente de
confiança. O filho feito vagabundo, fora de si, anunciava um mundo ao contrário,
diverso, com
um Deus amigo e próximo, como um Pai!
Na verdade, toda a vida de Jesus se passa “fora”: nasce fora da própria aldeia, até
mesmo fora de casa, e é visitado por Magos vindos de fora; morre crucificado fora das
portas de Jerusalém e, na manhã de Páscoa, sai fora do sepulcro! Toda uma vida fora
e, ao mesmo tempo, à procura dos que estão fora, dos que estão longe dos
enquadramentos e parâmetros pré-estabelecidos.

VIVER A
PALAVRA

Quero entregar ao Senhor a integridade da minha vida, na obediência à Sua
vontade.

INFORMAÇÕES 1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça (08/06), sexta, (11/06) e
sábado (12/06), sempre às 19h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é às 18h30, recitaremos o
ÚTEIS
Terço ao Sagrado Coração de Jesus. Apenas será transmitida em direto via facebook, a Eucaristia
Vespertina, ao sábado. A igreja é um lugar seguro. É tempo de regressar!
2. Juntamente com o Boletim Paroquial segue uma ficha de inscrição para a participação na Jornada
Mundial 2023 que, depois de preenchida, deverá ser entregue nos Serviços Centrais. Qualquer pessoa, a
partir dos 15/16 anos pode participar neste evento único no nosso país. Vem e inscreve-te! A JMJ 2023 vai
ficar para sempre no teu coração.
3. No próximo Domingo, dia 13, às 11h00, o senhor Administrador Diocesano, Monsenhor Sebastião Pires
Ferreira, preside, às 11h00, à Eucaristia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus no Parque das Tílias,
junto ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus,. A celebração está aberta a quem o desejar, no estreito
cumprimento das recomendações higiéno-sanitárias para este tempo de pandemia por e-covid 19.
4. Estão a decorrer as matrículas nas escolas para o ano letivo de 2021/2022. Os pais e encarregados de
educação dos alunos e, também, os alunos a partir dos 16 anos têm a possibilidade de inscrição na
disciplina de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica),

VIDA DIOCESANA
E PAROQUIAL

Domingo, 06 de Junho – Eucaristia do X Domingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Margarida Carlão
– 09h00 – Eucaristia do X Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Margarida Carlão
Segunda-feira, 07 de Junho – S. Roberto (MF)
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 08 de Junho – Beata Maria do Divino Coração (MF)
Mês do Sagrado Coração de Jesus
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas - Leitora: D. Céu Vieira
- MEC: D. Céu Vieira
Quarta-feira, 09 de Junho – S. Efrém, Diácono e Doutor da Igreja (MF)
Mês do Sagrado Coração de Jesus
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 10 de Junho – S. Anjo de Portugal (MO)
Mês do Sagrado Coração de Jesus
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 11 de Junho – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
Mês do Sagrado Coração de Jesus
- Catequese presencial
- 14h00 – Encontro do Apostolado da Oração – Santa Luzia
- 16h00 – Eucaristia, Exposição do SS. Sacramento, Bênção e Consagração – Santa Luzia
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Isabel
- 19h00 – Eucaristia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
- Leitores: D. Margarida Carlão (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Margarida Carlão (Oração dos
Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão
Sábado, 12 de Junho – Imaculado Coração da Virgem Maria (MO)
- Catequese presencial
- 17h00 – Reunião do Grupo Coral Paroquial
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XI Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Ingrid Van Dorpe (1ª Leitura); Sr. Roberto Rego (2ª Leitura); D. Ingrid Van Dorpe (Oração
dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Céu Vieira
Domingo, 13 de Junho – Eucaristia do XI Domingo do Tempo Comum
S. António de Lisboa, Presbítero e Doutor da Igreja e Co-Padroeiro da Paróquia de Vila Nova de Anha
- 08h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Margarida Carlão
– 09h00 – Eucaristia do XI Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Céu Morais (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração dos
Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e Sr. José Rego

…continuação …INFORMAÇÕES ÚTEIS
disciplina de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica), que é de oferta obrigatória e de escolha livre em todas as
escolas do Estado. Esta disciplina de EMRC, no curriculum escolar, não se confunde com a catequese paroquial nem
concorre com ela, nem a substitui. Esta Disciplina, assegurada pela Igreja Católica, oferece aos alunos, em contexto
escolar, uma “sabedoria de vida”, aberta à transcendência e mobilizadora dos valores do humanismo cristão. Ela é
essencial, para quem procura uma educação integral, que não descura a dimensão religiosa da pessoa e da cultura.

…continuação …INFORMAÇÕES ÚTEIS
Os alunos com idade igual ou superior a 16 anos, que desejam frequentar a Disciplina de EMR Católica, têm
obrigatoriamente de informar a escola da sua escolha, logo após a publicação das listagens de turmas. A exigência destes
procedimentos posteriores ao ato de matrícula é nova, logo toda a atenção e agilização são necessárias.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 08 DE JUNHO 2021 (TERÇA-FEIRA)
07/06/2021

- Joaquim Teixeira Elias - int. esposa e família
- José Rodrigues Vieira, Adão Alves Arezes e Maria da Conceição Alves da Cruz - int. esposa
- Pais de Armando Lima

08/06/2021

- Em honra de S. José e Nossa Senhora - int. devota
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio - int. marido
- Manuel Ferreira de Sousa - int. filho Pe. Alfredo e família*

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 11 DE JUNHO 2021 (SEXTA-FEIRA)
10/06/2021

11/06/2021

- Maria das Dores da Costa Jácome - int. marido e filhas
- Pelas almas do purgatório - int. Maria de Lurdes *
- ANIV. Mário Meira Viana e pais - int. irmã Sameiro
- ANIV. CASAMENTO. José da Silva Barbosa - int. pessoa amiga
- Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes*
- Beatriz Barros Gomes - int. marido, filhos e netos*
- Domingos Gomes e Maria da Conceição Fernandes Vieira – int. neto António
- Francisco Ferreira da Silva - int. família
- Maria Lurdes Gomes Rego - int. filha
- Marta Rodrigues da Costa – int. nora Regina

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 12 DE JUNHO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00
12/06/2021

13/06/2021

- ANIV. Higino de Passos Pereira e Maria Marques do Rego – int. neto António
- Alexandre Rodrigues dos Santos e esposa - int. sobrinho Joaquim, filhos e netos*
- José Joaquim de Sá - int. filha
- Maria Teresa Rodrigues Morais - int. irmã Maria
- Rosa da Silva Meira e filho Vitor Manuel Meira Rego - int. José Rego
- 30º dia de Maria Marques Correia Sampaio - int. família*
- ANIV. José Afonso Correia - int. filha Rosa Marques
- 18º ANIV. Rosa da Costa Ferreira – int. neto Pe. Alfredo
- ANIV. Rosa Virgínia da Cruz Neiva - int. amiga Celeste
- José Garcia Correia Lima e esposa - int. filha Olívia Lima

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 13 DE JUNHO 2021 (DOMINGO)
13/06/2021

- XI Domingo do Tempo Comum
- Em honra de Santo António – int. uma pessoa devota
- Pelos meus paroquianos e suas intenções

