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XIV 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 2,2-5
Salmo
122 (123)
2ª Leitura
2 Cor 12,7-10
Evangelho
Mc 6,1-6

E baixou, de repente, a temperatura da fé! Jesus, capaz de expulsar
demónios, de acalmar a tempestade, de estancar o fluxo de sangue e de
acordar os mortos, vê-Se impotente, na sua terra e entre a sua gente de
Nazaré, de tal modo que não pôde ali fazer nada de extraordinário! Na
verdade, é a fé que abre caminho ao milagre que transforma, cura e salva,
acorda, ergue e levanta a nossa vida. Por isso, peçamos ao Senhor que
desfaça a dureza dos corações e a limitação das nossas mentes, para que
sejamos abertos à sua graça, à sua verdade e à sua missão de bondade e
misericórdia.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

O famoso profeta de Nazaré «está a jogar em casa», mas perde três pontos em três
tempos: os seus conterrâneos mudam muito rapidamente a tática do jogo: primeiro,
“QUE SABEDORIA É
ouvem-no com espanto e admiração; logo a seguir, questionam-se com perplexidade; e,
ESTA QUE LHE FOI
por fim, escandalizam-se com Ele.
DADA E OS
E por que se escandalizaram os judeus com Jesus? Por uma coisa muito simples: pela sua
PRODIGIOSOS
origem humilde, pela sua pobreza, pela sua humanidade. Não lhes parecia bem que o Filho
MILAGRES FEITOS POR de Deus fosse conhecido por ser o filho do carpinteiro. Não lhes passava pela cabeça que
um Deus tão grande Se fizesse homem, Se tornasse assim tão pequenino, tão próximo
SUAS MÃOS?
deles.

No fundo, os contemporâneos de Jesus escandalizaram-se com a “encarnação”, isto é, com
este acontecimento divino e humano, pelo qual a Palavra de Deus se fez carne em Jesus e
assim Deus Se manifestou ao mundo como um ser humano, que pensa com inteligência
humana, trabalha e age com mãos humanas, ama com coração humano, come e dorme,
cansa-Se, tem fome e sede, chora e ri, como um de nós. Este escândalo será ainda maior,
quando Jesus Se mistura com os pecadores nas águas do Jordão, quando Jesus Se faz servo
e lava os pés aos discípulos, quando morre na Cruz, solidário até ao extremo do amor com a
nossa condição humana! É este o motivo de escândalo e de incredulidade não só naquela
época, em todas as épocas, mas também hoje.

“UM PROFETA
SÓ É
DESPREZADO
NA SUA
TERRA…”

Caros amigos: para nós, talvez fosse mais fácil acreditar em Jesus, como Filho de Deus, se Ele
Se revelasse forte, poderoso, imponente, espetacular. Mas não. O Senhor convida-nos a
assumir uma atitude de escuta humilde e de expectativa dócil, porque a graça de Deus
apresenta-se, com frequência, de maneiras surpreendentes, que não correspondem às
nossas expectativas. Pensemos juntos na Santa Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Uma
religiosa pequenina — ninguém dava dez tostões por ela — que ia pelas ruas recuperar os
moribundos para que tivessem uma morte digna. Esta pequenina religiosa fez maravilhas
com as orações e com as suas obras! A pequenez de uma mulher revolucionou as obras de
caridade na Igreja. É um exemplo dos nossos dias. Deus não Se conforma com os
preconceitos. São grandes aos olhos de Deus os mais pobres, os mais simples, os mais
pequeninos, os mais fracos. É com eles que Deus conta, é convosco que Ele conta, é contigo
que Ele conta para transformar este mundo! Então, cada vez que deixarmos Deus ser Deus,
aderirmos a um Deus que prefere os pobres e levanta os fracos, poderemos então dizer como
Paulo: “quando sou fraco, então é que sou forte” (2 Cor 12,10).

“ESTAVA
ADMIRADO COM
A FALTA DE FÉ
DAQUELA
GENTE.”

Este Evangelho põe também o dedo na ferida da nossa pouca fé ou da nossa falta de fé, que
é um obstáculo à graça de Deus. Talvez muitos de nós, batizados, pouco mais conhecemos de
Jesus do que a terra onde nasceu, o nome da mãe e do pai, mas nunca O reconhecemos
como Filho de Deus; talvez tenhamos algum saber doutrinal acerca de Jesus, mas nunca O
saboreámos como água viva, que lava e dessedenta, perfume que nos unge de dignidade e
nos fortalece, Pão que dá vida, Vinho novo da alegria, Perdão que nos levanta do chão, Amor
que dá ao coração uma alegria maior. Quantas vezes, na prática, vivemos como se Cristo não
existisse nem contasse para nada: repetimos mecanicamente os gestos e os sinais da fé, mas
a isso não corresponde uma adesão real à pessoa de Jesus nem ao seu Evangelho.
Que o Senhor desfaça a dureza dos nossos corações e a limitação das mentes, para que
sejamos abertos à sua graça, à sua verdade e à sua missão. E que os tempos de verão nos
aproximem muito mais desta Fonte de Vida, que é Cristo. E, por favor, não escandalizemos o
mundo com uma fé à nossa estreita medida!

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

VIVER A
PALAVRA

Senhor Jesus, procuro o teu Rosto
Com tudo o que sou e tenho.
Com os pés cansados, as mãos vazias,
Com um coração abatido, necessitado de paz e esperança.
Com todo o meu ser quero expressar
A fé e confiança em Ti. Dá-me a tua bênção.
Dá vida ao nosso mundo cansado e desorientado.
Que o teu Espírito toque o nosso interior e nos vivifique.

Ao longo desta semana, vou procurar encontrar Jesus na vida simples de
cada dia.

VIDA
Domingo, 04 de Julho – Eucaristia do XIV Domingo do Tempo Comum
DIOCESANA - 08h00 – Recitação do Terço na presença do Santíssimo Sacramento e adoração – D. Céu Cruz
E PAROQUIAL – 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
- 11h00 – Baptismo da Mariana Carvalho dos Reis
Segunda-feira, 05 de Julho – S. António Maria Zacarias, Presbítero (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 06 de Julho – S. Maria Goretti, Virgem e Mártir (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 07 de Julho – Beato Diogo Carvalho, Presbítero e Mártir (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 08 de Julho – Beato Eugénio III, Papa (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 09 de Julho – SS. Agostinho Zao Rong, Presbítero e Companheiros, Mártires (MF)
- 36º Aniversário da Elevação de Anha a Vila – Inauguração e Bênção das Obras de Requalificação do
Centro Cívico
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas - Leitora: D. Céu Vieira
- MEC: D. Céu Vieira
Sábado, 10 de Julho – S. Verónica Giuliani, Virgem (MF)
- 18h15 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz
- 18h45 – Ensaio dos cânticos com a assembleia
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XV Domingo do Tempo Comum
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Filipe Silva (2ª Leitura); Teresa Felgueiras (Oração dos
Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Margarida Carlão
Domingo, 11 de Julho – Eucaristia do XV Domingo do Tempo Comum
S. Bento, Abade e Padroeiro da Europa
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Cruz
– 09h00 – Eucaristia do XV 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
- 11h00 –Baptismo da Luana Alves Lima

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, sexta (09/07) e sábado
(10/07), sempre às 19h00.
2. No próximo dia 09 ocorre o 36º Aniversário da Elevação de Anha a Vila. Nesse mesmo dia, em
horário e programa a anunciar pela Junta de Freguesia, proceder-se-á à inauguração e bênçao das
obras de remodelação e requalificação das obras do Centro Cívico da Freguesia de Vila Nova de Anha.
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 do próximo fim-de-semana,
numa sala do Centro de Evangelização e Catequese.

4. Renovo e insisto no 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 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 dia 23 de julho, vai realizar-se o primeiro encontro de convívio e de
preparação. JOVEM APARECE!

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 09 DE JULHO 2021 (SEXTA-FEIRA)
05/07/2021

- 7º dia Isaura de Sousa Lima (falecida e sepultada em França) - int. sobrinho Manuel
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio - int. marido
- Maria Teresa dos Santos Meira - int. filha Fátima

06/07/2021

- ANIV. José Silva Damião - int. filha
- ANIV. Manuel António Miranda Alpuim - int. família

07/07/2021

- ANIV. NATAL. Luís Miguel Fernandes Forte - int. esposa e filho
- Joaquim Teixeira Elias e Manuel da Costa Cunha Rego - int. esposa, família e irmã Maria

08/07/2021

- ANIV. NATAL. José Martins Vieira - int. filhos
- Adriano Ferreira Silva e Costa - int. esposa e filhos
- Manuel Ferreira de Sousa – int. filho Pe. Alfredo

09/07/2021

- ANIV. Maria Ângela Rodrigues Araújo - int. filha e família

- ANIV. NATAL. Rosa Alves Correia - int. neta Isabel
- ANIV. NATAL. Rosa Meira Sampaio e marido - int. filho Joaquim e Família

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 10 DE JULHO 2021 (SÁBADO)
- ANIV. NATAL. António Bonifácio da Costa Lima - int. esposa*
- ANIV. NATAL. José António da Silva Rodrigues Lima - int. família
- ANIV. NATAL. Manuel Fernandes Lima e esposa - int. filho e nora
- José Dias de Brito e esposa - int. filho Manuel e família
- Maria das Dores da Costa Jácome - int. marido e filhas
- Maria de Lurdes Felgueiras e António Felgueiras -int. irmã Fátima Felgueiras
- Maria Gracinda Martins Ferreira e marido - int. filhos
- Moisés Rodrigues Sá - int. esposa Celeste
- Sogros de Deolinda Carvalho

10/07/2021

11/07/2021

- Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes*
- ANIV. NATAL. Adelina Rodrigues de Sá - int. pessoa amiga*

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 11 DE JULHO 2021 (DOMINGO)
11/07/2021

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

