Esta consciência ampara-nos no cansaço de cada dia, de maneira especial nas situações mais
difíceis. Estamos perante o mistério da criação e da redenção, da obra fecunda de Deus na
história. Ele é o Senhor do Reino e nós os seus humildes colaboradores, que contemplamos e
nos alegramos com a obra criadora divina e dela esperamos, pacientemente, os frutos.
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“O GRÃO DE
MOSTARDA”

XI DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO B
ANO DE SÃO JOSÉ – UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”
Caros amigos:

1ª Leitura
Ez 17,22-24
Salmo
91 (925)
2ª Leitura
2 Cor 5,6-10
Evangelho
Mc 4,26-34

Não são histórias da carochinha as parábolas do Reino, que Jesus nos conta.
Elas destinam-se a fazer-nos entrar no modo de Deus ser e agir neste
mundo, a partir do coração de cada um. Ali, onde o amor de Deus, secreto e
discreto, nos alcança e transforma, ali germina, cresce, floresce e frutifica o
Reino de Deus. As parábolas deste domingo desafiam-nos a acreditar no
potencial desenvolvimento da pequena semente, precisamente enquanto o
semeador dorme e se levanta. Deixemos que este tempo, com o Senhor, na
Eucaristia, seja o tempo do agir de Deus, que tanto pede a nossa colaboração
como a nossa confiança, para sonharmos juntos um futuro melhor.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

“SABER
ESPERAR”

Esta é a segunda parábola que nos apresenta o texto. Nela, chama-nos atenção a
pequenez da semente e a grandeza daquilo que ela produz. Trata-se de um grão de
mostarda, considerada a menor de todas as sementes. Porém, ainda que seja pequena,
tem muita vida e, do seu partir-se, brota um rebento capaz de romper o terreno, de sair à
luz do sol e de crescer até se tornar «maior que todas as hortaliças». Assim é o reino de
Deus de que nos fala Jesus e que estamos chamados a construir, não obstante as nossas
pequenas forças e até, aparentemente, impotentes diante dos problemas do mundo. Só
que, quando elas se misturam com as de Deus, não tememos nenhum obstáculo, pois a
vitória do Senhor é certa. É a grandeza do amor de Deus que faz germinar e crescer cada
semente de bem espalhada na terra. E a experiência deste amor leva-nos a ser
optimistas, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e do mal que vamos encontrando. A
semente germina e cresce, porque é o amor de Deus que a faz crescer.
Lembremo-nos sempre que é algo fundamental. Segundo o relato evangélico, o Reino
de Deus, a Igreja, a fé, não escapam a esta regra própria de um processo de crescimento
progressivo até à maturidade. Cada um de nós semeia a Palavra. É Deus que faz
germinar e crescer a planta. Compete-nos fazer a nossa parte, e confiar que o resultado,
a colheita, é ao Senhor que pertencem. A seu tempo, Deus fará crescer.

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

VIVER A
PALAVRA

Senhor, que eu me lembre sempre que, apesar da minha pequenez,
é comigo que queres contar para lançar a semente «à terra»
e fazer nascer corações novos que darão origem a um mundo novo!

Deixemos que germine em nós a acção de Deus e a Sua Palavra.

INFORMAÇÕES
1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça (15/06), quinta, (17/06) e
ÚTEIS

“A SEMENTE QUE
CRESCE SOZINHA”

Ao lermos a primeira parábola do evangelho deste domingo, somos interpelados
com o dinamismo da sementeira. Quer o homem durma, quer esteja desperto, a
semente que é lançada na terra germina e cresce sozinha. O homem semeia com
a confiança de que o seu trabalho não será infecundo. O que mantém de pé o
semeador na sua labuta quotidiana é, precisamente, a confiança na força da
semente e na bondade do terreno. Temos que nos lembrar que o tempo presente
é tempo de sementeira e que o crescimento da semente é garantida pelo Senhor.
Quando o recordamos, então, sabemos bem que só temos de fazer aquilo que
podemos e que o resultado final depende de Deus.

sábado (19/06), sempre às 19h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é às 18h30, recitaremos o
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. Pedia, encarecidamente, aos pais e encarregados de educação que passassem pelos Serviços
Centrais, durante este mês de Junho, a fim de renovarem a matrícula dos seus educandos na
Catequese Paroquial para o ano pastoral e catequético 2021/2022. Aquelas crianças que a vão
frequentar pela primeira vez - seja no primeiro ano ou noutro (aquelas que provêm doutra paróquia,
por exemplo) - deverão inscrever-se na mesma Catequese. As outras que não tiveram Catequese ao
longo do ano, deverão inscrever-se no ano seguinte àquele que em que não tiveram.

VIDA DIOCESANA Domingo, 13 de Junho – Eucaristia do XI Domingo do Tempo Comum
E PAROQUIAL S. António de Lisboa, Presbítero e Doutor da Igreja e Padroeiro de Portugal e 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
Segunda-feira, 14 de Junho – S. Eliseu, Profeta (MF)
54º Aniversário Natalício do Pe. Alfredo - Pároco
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
- 21h15 – Encerramento da Escola MCC – Centro Pastoral Paulo VI
Terça-feira, 15 de Junho – S. Benilde, Mártir (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, 16 de Junho – S. Ciro e S. Julieta, Mártires (MF)
Mês do Sagrado Coração de Jesus
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 17 de Junho – S. Manuel e Companheiros, Mártires (MF)
Mês do Sagrado Coração de Jesus
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Margarida Carlão
- 19h00 – Eucaristia
- Leitora: D. Margarida Carlão
- MEC: D. Margarida Carlão
Sexta-feira, 18 de Junho – S. Amândio (MF) -Mês do Sagrado Coração de Jesus
- Catequese presencial
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 19 de Junho – S. Romualdo, Abade (MF)
- Catequese presencial
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Beatriz

- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Teresa Felgueiras (Oração
dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Céu Vieira
Domingo, 20 de Junho – Eucaristia do XII Domingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Rosa Carvalho
– 09h00 – Eucaristia do XII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Rosa Carvalho (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Rosa Carvalho (Oração
dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e Sr. José Rego

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 15 DE JUNHO 2021 (TERÇA-FEIRA)
- 30 dia de Abílio Rodrigues da Silva - int. família
- ANIV. NATAL. Simeão da Cunha Barreto - int. esposa e filho*

15/06/2021

- Maria Constança Santos Lima de Morais - int. marido, filhos e netos
- Manuel Rodrigues de Sá Lima e esposa Maria dos Anjos - filho
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido - int. filhos
- Alzira Loureiro da Cruz – int. prima Laurinda*

16/06/2021

- Anabela Leite - int. irmã Cecília e Família
- Maria da Conceição Rodrigues - int. neta Beatriz

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 17 DE JUNHO 2021 (QUINTA-FEIRA)
- Em honra de S. António – int. Augusta Santos

17/06/2021

- Em honra de S. Roque - int. Celeste Carvalho
- Manuel Ferreira de Sousa – int. pessoa amiga*
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio – int. marido

18/06/2021

- Manuel da Silva Araújo e esposa - int. filhos
- Maria Rodrigues Meira e marido - int. filhos

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 19 DE JUNHO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa
- Maria Constança Santos Lima - int. irmã Conceição
- José Gonçalves de Carvalho e esposa - int. afilhada Cristina

19/06/2021

- ANIV. José Joaquim Cardoso Lopes Lima - int. família

20/06/2021

- ANIV. Maria de Lourdes Gonçalves Novo - int. filho José
- Rosalina Sampaio Loureiro – int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 20 DE JUNHO 2021 (DOMINGO)
20/06/2021

- XII Domingo do Tempo Comum - Pelos meus paroquianos e suas intenções

