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

1ª Leitura
Jo 38,1.8-11
Salmo
106 (107)
2ª Leitura
2 Cor 5,14-17
Evangelho
Mc 4,35-41

«…E LEVARAM
JESUS
CONSIGO NA
BARCA EM QUE
ESTAVA
SENTADO.»

Há oito dias, a primeira parábola do Evangelho sugeria-nos a estranha confiança
do semeador, que via a semente germinar e crescer, «enquanto ele dormia e se
levantava». E hoje, o mesmo Semeador, agora na imagem do comandante da
barca, resolve deitar-Se a dormir, à popa, sobre uma almofada. A imagem é
sugestiva: Jesus permanece no comando da nossa barca, da nossa vida, ainda
que muitas vezes nem nos apercebamos da serenidade da sua condução! Não é
a nossa agitação que conta. É o seu sono tranquilo. Por isso, escreveu, com
notável beleza, São João da Cruz: «Se me colhe a tempestade e Jesus vai a
dormir na minha barca, nada temo porque a Paz está comigo». É neste clima
poético de silêncio e de espanto, que nos abeiramos do mistério humilde da
presença escondida de Deus, que de novo nos desafia a confiar na sua presença.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

Sim, foi isso mesmo. Levaram Jesus na barca. Os discípulos aceitaram que Jesus
entrasse na barca. Isto é o principal na nossa vida. Com Jesus, na barca da nossa vida,
não estamos livres das tormentas, das dificuldades, dos problemas; das ondas mais
altas ou das mais transponíveis. Jesus leva-nos, por vezes, à tormenta para nos
mostrar quem Ele é, e para que nos curvemos diante do Senhor que tudo pode.
Jesus está dormindo? Mais vale Jesus dormindo na nossa barca, do que Jesus
acordado fora do barco da nossa vida.

Quer queiramos quer não, o sofrimento faz parte da nossa vida. O nosso Mestre
aprendeu a obediência no sofrimento (He. 5,8). As tempestades da nossa vida são
pedagogia de Deus, pois quantas vezes não O descobrimos no meio dos sofrimentos da
nossa vida! «Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?».
Primeiramente, os discípulos dirigem-se a Jesus perguntando: «Mestre, não Te importas
que pereçamos?». E Jesus, depois de acalmar a tempestade, responde-lhes com duas
perguntas: «Porque estais tão assustados?

AINDA NÃO
TENDES FÉ?»

«QUEM É ESTE
HOMEM, QUE
ATÉ O VENTO E
O MAR LHE
OBEDECEM?».

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

VIVER A
PALAVRA

Estas interpelações são também para nós. Hoje, vivemos num tempo de medo e
angústia. Muitos são aqueles que se sentem aprisionados por estes sentimentos. Medo
de contrair o vírus, que até pode matar, medo das doenças, das dificuldades
económicas…. Quantos medos, Senhor! Isto faz-me refletir. Em quem me estou a
apoiar? Nas coisas deste mundo que não passam de meras coisas, mesmo sendo boas?
Ou em Deus, cujo amor por nós é desde sempre e para sempre? E Deus, pacientemente,
vai-nos repetindo: “Não temas, sê forte e valente.” Porque eu, o Senhor, tomo-te pela
mão e te digo: Não temas, eu mesmo te ajudarei. (Is. 41,13) São Palavras do Senhor que
nos estimulam a não ter medo. Não se perturbe o vosso coração (Jo. 14,1). A cada dia
basta o seu cuidado (Mt 25, 34). Façamos tudo o que depende da nossa parte e
confiemos no Senhor que não nos deixará à mercê das tempestades.

Só o criador pode dominar o que ele próprio criou. Dominar as forças da natureza
compete a Deus Criador. O assombro dos discípulos é tão grande que se perguntam:
“Quem é este homem…? E ainda ninguém encontrou uma resposta plena para esta
pergunta. E Jesus continua também a nos perguntar: “E vós, quem dizeis que Eu sou?” E
nós, também, não encontramos resposta plena para esta pergunta que Jesus nos faz.
Ao rezarmos a Palavra de Deus, ao escutarmos a Sua voz, vamos descobrindo qual é o
lugar que damos a Deus na nossa vida. O Senhor convida-nos a caminhar no mar da vida
e este Senhor, a quem o vento e o mar lhe obedecem, caminha connosco. Ele
acompanha-nos sempre. E ao ver as maravilhas que Deus realiza em nós, continuamos,
como os discípulos, a perguntar: «Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe
obedecem?». É Aquele que sempre surpreende, positivamente, os que aceitam levá-l’O
na barca da sua vida.

Esta barca onde me encontro é Tua, Senhor!
Em cada dia quero entregar-Te o leme da minha.
Sê o timoneiro que me conduz ao cumprimento da Tua vontade.
Estás a dormir? Não importa!
Estás presente e a Tua presença é sempre Segurança, Conforto, Salvação.

E vou repetindo ao longo do dia: “Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a
minha fé.”

VIDA DIOCESANA Domingo, 20 de Junho – Eucaristia do XII Domingo do Tempo Comum
E PAROQUIAL - 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
Segunda-feira, 21 de Junho – S. Luís Gonzaga, Religioso (MO)
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 22 de Junho – S. Paulino de Nola, Bispo e S. Tomás More, Mártir (MF)

Mês do Sagrado Coração de Jesus

- 17h00 – Reunião do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos (Fábrica da Igreja)
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Isabel Silva
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Margarida Carlão
- MEC: D. Margarida Carlão
Quarta-feira, 23 de Junho – S. José Cafasso, Presbítero (MF)

Mês do Sagrado Coração de Jesus

- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 24 de Junho – Solenidade do Nascimento de S. João Baptista

Mês do Sagrado Coração de Jesus

- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Roberto Rego (2ª Leitura); Cristina Cunha

(Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Roberto Rego e D. Céu Vieira
Sexta-feira, 25 de Junho – S. Galiciano, Mártir (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, 26 de Junho – S. Josémaria Escrivá, Presbítero e Fundador da Prelatura

do Opus Dei (MF)

- Catequese presencial
- 16h30 – Reunião de Catequistas
- 18h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Margarida Carlão
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XIII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Arminda Correia (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D. Arminda

Correia (Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Margarida Carlão
Domingo, 27 de Junho – Eucaristia do XIII Domingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Cruz
– 09h00 – Eucaristia do XIII Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Adília Santos (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Adília Santos (Oração dos

Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e Sr. José Rego

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça
(22/06), quinta, (24/06) e sábado (26/06), sempre às 19h00. Nesses mesmos
dias, meia hora antes, isto é às 18h30, recitaremos o Terço ao Sagrado Coração
de Jesus. Quinta-feira celebra-se, em toda a Igreja, a Solenidade do
Nascimento de S. João Baptista. A celebração da Solenidade será na igreja
paroquial às 19h00 e será transmitida em direto via facebook, assim como a
Eucaristia Vespertina do XIII Domingo do Tempo Comum, no 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.
3. Estão à cobrança os Anuais da Confraria de S. João
4. Agradeço penhoradamente e de todo o coração as manifestações de
carinho e amizade por ocasião do meu aniversário natalicio. Só Deus e eu
sabemos o quão reconfortantes elas são e, ao mesmo tempo, encorajadoras
para o cumprimento fiel do meu ministério ao serviço de Cristo, da Sua Igreja
e deste Comunidade de Vila Nova de Anha, em particular. Bem hajam e que
Deus a todos abençõe.
5. Apelo aos jovens da nossa paróquia (a partir dos 15/16 anos ou que
completem esta idade em 2023) que se inscrevam nas jornadas de
preparação para a grande Jornada Mundial da Juventudo 2023 (JMJ Lisboa
2023). Mas também os adultos podem inscever-se. Já existe, na nossa
comunidade, um Comité Paroquial de Preparação (COP) para o efeito e que
está a trabalhar empenhadamente na preparação deste evento único no
nosso país. No próximo mês de julho, em data a anunciar, vai realizar-se o
primeiro encontro de convívio e de formação. JOVEM APARECE!

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 22 DE JUNHO 2021 (TERÇA-FEIRA)
22/06/2021

- 9º ANIV. Manuel António Felgueiras dos Santos - int. pai e família
- ANIV. NATAL. Manuel Augusto Pires Salgueiro - int. esposa e filhos
- Albino Rodrigues Lopes Lima e esposa - int. filhos

23/06/2021

- ANIV. Manuel Alves da Silva - int. esposa e filhos
- 1º ANIV. Manuel Joaquim Brito Cunha - int. esposa e filhos
- ANIV. NATAL. José de Araújo Ribeiro - int. esposa, filhas e netos
- Sandra Isabel Morais Viana - int. pais

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 24 DE JUNHO 2021 (QUINTA-FEIRA)
- Em honra de S. João Baptista - int. Confraria de S. João
- Em honra de Nossa Senhora da Saúde - int. Alzira Fernandes
- ANIV. Maria da Conceição Rodrigues e marido - int. filho Joaquim de Almeida
- Maria da Costa de Oliveira Lima - int. filho Carlos
- Pelas almas dos defuntos que repousam no nosso cemitério – int. zeladora da Capela do Repouso

24/06/2021

25/06/2021

- ANIV. Agostinho Esteves de Carvalho - int. irmão Cândido
- ANIV. José Joaquim Taborda da Cunha - int. mãe e irmão Agostinho
- ANIV. José da Silva Barbosa - int. pessoa amiga
- António e Carolina Araújo - int. filha Dores

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 26 DE JUNHO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00
26/06/2021

27/06/2021

- ANIV. Laurinda Fernandes Félix e marido - int. filho Manuel e família
- Avós de Bruno e Jacqueline Sampaio
- Luís Miguel Fernandes Forte – int. mãe Maria do Rosário Cruzeiro*
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho - int. filha Maria
- Pais de Francisco Félix Barreto
- ANIV. NATAL. Conceição Domingues Felgueiras Sampaio e marido - int. filha Conceição
- ANIV. NATAL. José Gonçalves da Silva e esposa - int. filhas
- Simeão da Cunha Barreto - int. esposa e filho*

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 27 DE JUNHO 2021 (DOMINGO)
27/06/2021

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

