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

1ª Leitura
Sab 1, 13-15;2,2324
Salmo
29 (30)
2ª Leitura
2 Cor 8,7.9.13-15
Evangelho
Mc 5,21-43

“A MINHA FILHA
ESTÁ A MORRER.
VEM…”

“As mulheres abrem-nos o Evangelho”, escreve o Padre Tolentino, o Cardeal
português que foi escolhido pelo Papa Francisco para cuidar dos arquivos do
Vaticano. E o Evangelho deste Domingo é, a esse título, absolutamente
exemplar.
Jesus visita as nossas mortes, e basta que tenhamos fé para acolher a vida
maior de Deus em nós.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

Há notícias que nos transtornam interiormente. Jesus, hoje, é confrontado com
uma dessas. O Evangelho dá-nos conta que Jairo se Lhe lança aos pés. A sua filha
está muito mal. Em iminente perigo de morte, qualquer um de nós faria outro
tanto diante do Senhor da Vida. Certamente, o teor do pedido e a insistência de
Jairo não deixaram de deitar por terra o próprio Jesus. A linguagem que Ele sabe
falar é a da compaixão. Daí que se disponha prontamente a acompanhar este
homem. Na verdade, a beleza que salva o mundo é o amor que partilha a dor
(Martini). Em Jesus de Nazaré, testemunhamos não apenas uma solidariedade
humana, mas a misericórdia divina, ou seja, a partilha da dor feita pelo próprio
Deus, que não é indiferente às nossas misérias.

Pelo que nos toca, a maior parte das vezes, inscrevemo-nos nesta beleza salvífica
com uma compaixão silenciosa. É o que está ao nosso alcance! Emudecidos pela
realidade, sabemo-nos solidários na impotência e, também, capazes daquela força
que o estar juntos potencia. Além disso, porque temos a graça da amizade com
Cristo, vemos abrir-se diante de nós um novo horizonte de esperança, que nem
qualquer multidão apertada nem qualquer mensagem de morte conseguem
bloquear.

“NÃO TEMAS;
BASTA QUE
TENHAS FÉ”

“MENINA
LEVANTA-TE”

Não é difícil esbarrarmos, ao longo do caminho, com palavras de desânimo e
desespero ou com gritos de lamentação e pranto da parte de gente que é capaz de
se rir de nós, caso ousemos a esperança e acreditemos na vida. São outras
expressões do canto da sereia… Não nos deixemos fascinar pela sombra. Importa
resistir às vestes da vitimização ou da arrogância. Eis a resposta de Jesus aos
pedidos que Lhe apresentamos: «não temas; basta que tenhas fé». Primeiro,
desdramatiza os nossos medos, com um simples «não temas»; depois, consolida a
nossa confiança, apelando ao risco da fé. Este «basta que tenhas fé» não prescinde
de uma série de trabalhos domésticos, dentro de nós mesmos, em ordem à
disponibilidade para acolher o mistério da vida. A fé apenas prescinde daquela
autorreferencialidade calculista e desconfiada, que olha Deus com suspeita.
É esta a postura pela qual ansiamos: de pé, levantados, erguidos. Não se trata tanto
de uma posição corporal, mas de uma atitude espiritual. A dignidade humana exige
que cada um de nós, particularmente nós Igreja, nos impliquemos em construir
homens e mulheres verticais.
A passagem evangélica não no-lo relata, mas é natural imaginar que o texto comece
com Jesus a levantar Jairo. Dá-se, assim, uma significativa inclusão: Jesus no
princípio ergue do chão Jairo e, no final, levanta a filha deste chefe da Sinagoga. É a
postura de ressuscitados que Jesus gosta de ver em nós e nos oferece. Para ela
contribuamos, trabalhando a nossa disponibilidade, domingo após domingo....

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

VIVER A
PALAVRA

Vem, Senhor. Vem impor sobre nós as Tuas mãos; faz de novo a nossa vida.
Salva-nos com o dom da fé.
Levanta, como outrora, do chão a nossa existência
E conserva-nos, alegres e íntegros, na verticalidade do Teu Evangelho.

Ao longo desta semana, aproximar-me-ei de alguém que conheço
prostrado e dar-lhe-ei, com o meu tempo, uma presença alegre, que ergue
e salve.

VIDA DIOCESANA Domingo, 27 de Junho – Eucaristia do XIII Domingo do Tempo Comum
- 08h30 – Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Cruz
E PAROQUIAL

– 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
Segunda-feira, 28 de Junho – S. Ireneu, Bispo e Mártir (MO)
- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 29 de Junho – Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos

Mês do Sagrado Coração de Jesus

- 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, 30 de Junho – Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma (MF)

Encerramento do Mês do Sagrado Coração de Jesus

- Recitação do Terço ao Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 01 de Julho – S. Aarão, Sacerdote hebreu (MF) - 1ª Quinta-feira
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 02 de Julho – S. Martiniano (MF) - 1º Sexta-feira

Início do Sagrado Lausperene Paroquial

- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Isabel Silva
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- 19h30 – INÍCIO DO SAGRADO LAUSPERENE PAROQUIAL COM EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO COM A PARTICIPAÇÃO DA CATEQUESE
- 11h00 – Recolhimento do Santíssimo Sacramento
- Leitora: D. Margarida Carlão
- MEC: D. Margarida Carlão
Sábado, 03 de Julho – S. Tomé, Apóstolo (Festa) - 1º Sábado

Sagrado Lausperene

- 09h00 – Reposição do Santíssimo Sacramento com participação dos Movimentos e Confrarias
da Paróquia
- 17h00 – Participação da Catequese no Sagrado Lausperene
- 18h15 – Recitação do Terço na presença do Santíssimo Sacramento e adoração – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XIV Domingo do Tempo Comum e Recolhimento do Santíssimo
- Leitores: Agrup. 452 CNE (1ª Leitura); Agrup. 452 CNE (2ª Leitura); Agrup. 452 CNE (Oração

dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e D. Céu Vieira
- 20h00 – Reposição do Santíssimo Sacramento. Participa e anima o Agrupamento 452 do CNE
Domingo, 04 de Julho – Eucaristia do XIV Domingo do Tempo Comum
- 08h00 – Recitação do Terço na presença do Santíssimo Sacramento e adoração – D. Céu Cruz
– 09h00 – Eucaristia do XIV Domingo do Tempo Comum e ENCERRAMENTO DO SAGRADO
LAUSPERENE PAROQUIAL COM BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO SOBRE TODOS OS
PRESENTES E TODA A NOSSA COMUNIDADE PAROQUIAL
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); Cristina Cunha (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 (29/06),
sexta (02/07) e sábado (03/07), sempre às 19h00. Suspendemos, a partir do mês de
Julho, a transmissão da Eucaristia em directo via facebook.
2. No próximo fim-de-semana decorre, como é costume no primeiro fim-de-semana de
julho na nossa Paróquia, o SAGRADO LAUSPERENE PAROQUIAL. Tem início na sexta-feira,
dia 02 de julho, depois da celebração da Santa Missa, pelas 19h30. Às 23h00, recolher-se-á
o Santíssimo Sacramento, com um momento de oração apropriado. Volta a ser reposto,
para adoração dos fiéis, no sábado às 09h00, contando com a presença e animação do
momento de adoração, de todos os elementos dos movimentos paroquiais (Apostolado da
Oração, Conferência Vicentina, LIAM, Grupo de Oração, Agrupamento 452 do CNE) e da
Confrarias (Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora do Rosário, São Tiago, e São João). Às
18h15 haverá recitação do Terço na presença do Santíssimo Sacramento, seguindo-se a
celebração da Eucaristia Vespertina do XIV Domingo do Tempo Comum, às 19h00. No final
repor-se-á Nosso Senhor Sacramentado até à 23h00. No Domingo, 04 de julho, às 08h00,
retomaremos o Sagrado Lausperene, com a recitação do Terço, pelas 08h30 até às
09h00, hora da celebração da Santa Missa do XIV Domingo do Tempo Comum, finda a
qual encerraremos o Sagrado Lausperene Paroquial COM BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO SOBRE TODOS OS PRESENTES E SOBRE TODA A NOSSA COMUNIDADE
PAROQUIAL.
NB: Na sexta e no sábado a Catequese Paroquial deverá ser substituida pela adoração ao
Santíssimo Sacramento, cabendos aos catequistas preparar uma hora de oração.
Por se tratar de um fim-de-semana especial, apelo à participação e envolvimento de toda
a nossa Comunidade Paroquial. Não nos faltarão, com certeza, a todos nós, motivos
suficientes para tomar parte e participar no Sagrado Lausperene Paroquial. Apenas
lembro alguns motivos: pelo fim da pandemia por Covid19; pelas nossas famílias; pela
recuperação dos familiares e amigos doentes; pelas colheitas dos frutos das nossas terras
a fim de que sejam abundantes e sãs; pela rápida nomeação dum novo Bispo santo e
solícito, segundo o Coração de Deus, para a nossa Diocese; pelos Jovens da nossa
Paróquia, da nossa Diocese, das dioceses de Portugal e do mundo inteiro que vão
participar na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e claro, está pelas nossas
necessidades particulares.
3. Estão à cobrança os Anuais da Confraria de S. João. Os confrades devem dirigir-se aos
elementos da Mesa da Confraria que estarão, uma hora antes das celebrações dos
próximos dois fins-de-semana, numa sala do Centro de Evangelização e Catequese.
4. Renovo o apelo, já feito anteriormento aos jovens da nossa paróquia (a partir dos 15/16
anos ou que completem esta idade em 2023), que se inscrevam (Serviços Centrais da
Paróquia) nas jornadas de preparação para a grande Jornada Mundial da Juventude
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 29 DE JUNHO 2021 (TERÇA-FEIRA)
29/06/2021

30/06/2021

- 7º dia de Maria Primavera Rodrigues da Cunha – int. família
- ANIV. Deolinda Martins Sampaio - int. sobrinha Ana
- Alzira Loureiro da Cruz – int. prima Laurinda*
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio – int. marido
- 3º ANIV. Joaquim Araújo Lima - int. esposa e filha
- José Elfrido Fernandes da Torre - int. esposa e filhos*

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 02 DE JULHO 2021 (SEXTA-FEIRA)
SAGRADO LAUSPERENE PAROQUIAL
01/07/2021

- ANIV. Américo Rodrigues dos Santos – int. filha Augusta
- Alzira Loureiro da Cruz – int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário

02/07/2021

- ANIV. José António Sá Gonçalves - int. família
- Manuel de Assunção - int. Filha Cecília e família
- Rosalina Sampaio Loureiro - int. amiga*
- Pela paz no mundo – int. devota*

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 03 DE JULHO 2021 (SÁBADO)
SAGRADO LAUSPERENE PAROQUIAL

03/07/2021

04/07/2021

- Em honra do Santíssimo Sacramento - int. Alzira Fernandes do Rego Meira
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada Guillermina Cunha - int.
Ingrid Van Dorpe*
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos
- Maria da Graça Neiva Sampaio Rocha - int. filho Paulo
- Maria Dias Meira, marido e família - int. filha
- ANIV. Domingos do Vale e Sá e esposa - int.filha Maria
- Aires Sampaio Alves Ferreira - int. esposa
- José Viana da Cunha - int. família
- Manuel Augusto Neiva de Sá - int. irmão*
- Pais de Celeste Carvalho

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 04 DE JUNHO 2021 (DOMINGO)
SAGRADO LAUSPERENE PAROQUIAL
04/07/2021

- XIVDomingo do Tempo Comum - Pelos meus paroquianos e suas intenções

