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

1ª Leitura
Am 7,12-15
Salmo
84 (85)
2ª Leitura
Ef 1,3-14
Evangelho
Mc 6,7-13

“CHAMOU-OS A SI”
(Mc 69,7)

Todos discípulos missionários! A liturgia deste domingo “volta à carga” com
este mote pastoral. É com Amós, que tem de ir pregar para outra freguesia…
é com os Doze, que são chamados até Jesus e enviados por Ele em missão. É
com o Apóstolo Paulo, que nos recorda que, na base da vocação universal à
missão, está a vocação à santidade. Deixemo-nos interpelar pela Palavra de
Deus, que nos chama e envia.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

Em primeiro lugar, antes mesmo de enviar, Jesus chama a Si os Doze, chama-os
até Si, chama-os para Si, para que O conheçam, para que se deixem amar por Ele,
para que se deixem transformar por Ele, para que entrem na intimidade daquele
amor que une o Pai e o Filho. Jesus chama-os a Si, para que, na escuta e no
seguimento, se deixem contagiar e incendiar na Sua Paixão pelo Reino de Deus.
Quando dizemos “todos discípulos missionários”, não podemos esquecer que não
há envio sem chamamento, não há testemunho sem experiência, não há anúncio
sem escuta; não se propõe a conversão aos outros sem se deixar converter a si
mesmo.

Não há saída para o mundo sem entrada na oração e no coração do Senhor. Por isso, o
que Jesus faz primeiro é formar na sua “Escola” de vida e amor os seus discípulos, de tal
modo que estes aprendam e apreendam d’Ele o Seu estilo de vida. O enviado não é
aquele que diz coisas bonitas, mas aquele que adquiriu “ os modos do Senhor”.

“ENVIOU-OS
DOIS A DOIS”
(Mc 6,7)

Em segundo lugar, Jesus envia-os em missão. Mas esta missão não consiste num
programa a aplicar, numa “cartilha a desbobinar”, numa “angariação” de adeptos ou de
voluntários. Esta missão não se destina a conquistar almas ou territórios! A missão
começa por ser a oferta de um sinal, de um testemunho: o da nossa vida em comunhão,
o do amor vivido entre nós, seus discípulos. E esse testemunho não se oferece no
isolamento, na solidão, na autogestão. Por isso, os discípulos são enviados dois a dois,
porque só assim podem ser sinal credível de um terceiro, que é o primeiro, que é Jesus
no seu meio. Antes do que há a fazer na missão, está o modo de o fazer: “Nisto
conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros ” (Jo 13,35). Pela
alegria da comunhão, pela beleza da amizade, pela prática do amor fraterno, os
discípulos dão sinal do “poder de Jesus” e atraem outros para Ele.

O bastão de Moisés, quer dizer, a força do poder de Deus. Jesus quer-nos, ao jeito d’Ele:
“QUE NÃO
pobres de meios, mas ricos no amor. Deste modo, Jesus reconduz-nos àquela
LEVASSEM
simplicidade que “há-de constituir um referencial ético para o mundo atual” (Dom
NADA PARA O
Manuel Linda). Não se pode evangelizar os pobres, senão com os pobres, senão como
CAMINHO, A NÃO pobres! O discípulo missionário anuncia e testemunha Jesus tatuado, estampado,
SER O BASTÃO” refletido no seu próprio estilo de vida. A pobreza e a simplicidade são a sua carta de
identidade, a sua credencial. E, por isso, o discípulo missionário é enviado como um
(MC 6,9)
pobre, quer dizer, alguém pronto a receber, pronto a acolher, porque Jesus está já
presente naquele pobre a quem O anuncia.
Caros amigos: no fundo, esta vocação universal à missão deriva da nossa vocação
universal à santidade (cf. 2.ª leitura). Todos os batizados são chamados à santidade e à
missão. Eis porque já não nos basta, na missão, novos métodos e novas expressões; é
preciso “novo ardor de santidade”, porque “o verdadeiro missionário é o santo” (Red.
Miss. 90).E a verdadeira santidade, como nos recorda o Papa Francisco, é “ um caminho
comunitário que se deve fazer dois a dois” (GE 141), com “audácia e ardor” (cf. GE 122157).Lembrai-vos disto: a missão é, sobretudo, testemunho e obra da santidade! Sem
isso, é piedosa mentira, seria enganosa publicidade! Mas é outro, felizmente, o nosso
caminho de saída!

REZAR A PALAVRA Senhor Jesus, enviado do Pai, modelo da missão, caminho, verdade e vida,
Tu, alimento, proteção, minha riqueza e refúgio…vem comigo no caminho!
E CONTEMPLAR
Na mão levo o bastão da paz e da alegria, meu Bom Pastor.
O MISTÉRIO

“Revestido de Cristo”, a minha túnica será sinal da Palavra que conduz ao irmão.
Nas sandálias do serviço e da renúncia carrego a certeza de que o Teu colo sempre me
acolhe
E serei discípulo-missionário do encontro e da ternura!

VIVER A
PALAVRA

Vou rever várias coisas que poderia dispensar na minha vida, para viver mais
sóbria e evangelicamente.

VIDA
DIOCESANA
E PAROQUIAL

Domingo, 11 de Julho – Eucaristia do XV Domingo do Tempo Comum

S. Bento, Abade e Padroeiro da Europa e Patriarca dos Monges da Europa
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz
– 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
Segunda-feira, 12 de Julho – S. João Gualberto, abade (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 13 de Julho – S. Henrique (MF)
- 18h30 - Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima –

D. Margarida Carlão
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Margarida Carlão
- MEC: D. Margarida Carlão
Quarta-feira, 14 de Julho – S. Camilo de Lelis, Presbítero (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 15 de Julho – S. Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja (MO)
- 18h30 - Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora - D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Céu Vieira
- MEC: D. Céu Vieira
Sexta-feira, 16 de Julho – Nossa Senhora do Carmo (MO)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Carmo em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 17 de Julho – B. Inácio de Azevedo, Presbítero e Companheiros , Mártires (MO)
- 18h15 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Margarida Carlão
- 18h45 – Ensaio dos cânticos com a assembleia
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XVI Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Céu Morais (1ª Leitura); Sr José Rego (2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração

dos Fiéis)
- MECs: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão
Domingo, 18 de Julho – Eucaristia do XVI Domingo do Tempo Comum
S. Bartolomeu dos Mártires, Festa Litúrgica
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Rosa Carvalho
– 09h00 – Eucaristia do XVI Domingo do Tempo Comum
- Leitores: D. Arminda (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D. Arminda (Oração

dos Fiéis)
- MECs: Sr. Francisco Félix e Sr. Albino Cruz

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 13 DE JULHO 2021 (TERÇA-FEIRA)
12/07/2021

- 2º ANIV. Maria Teresa Rodrigues de Morais - int. filhos

- Em honra de Nossa Senhora de Fátima – int. Pe. Alfredo*
- ANIV. Alexandrina Rodrigues Moreira - int. neta Marlene Silva Lima
- ANIV. Rosa Virgínia Cruz Neiva (Quintina) - int. amiga Maria
- Intenções de Isaura Quesado
- 30º Dia António Abílio de Almeida Troufa – int. esposa e filhos

13/07/2021

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 15 DE JULHO 2021 (QUINTA FEIRA)
14/07/2021

- ANIV. Manuel Martins Gonçalves Carvalho - int. filha Rosa
- ANIV. Maria da Conceição Martins Marinheiro - int. sobrinha Deolinda
- António Bonifácio da Costa Lima - int. filha *

15/07/2021

- 2º ANIV. Abílio Rego São João - int. esposa e filho
- ANIV. NATAL. Arminda Rodrigues Rego Lima - int marido e família
- ANIV. NATAL. José Artur Fernandes Moreira - int. filhos
- Manuel Rodrigues de Sá Lima e esposa Maria dos Anjos – int. filho
- Maria Constança Santos Lima de Morais - int. marido, filhos e netos
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido - int. filhos

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 17 DE JULHO 2021 (SÁBADO)
- Anabela Leite - int. irmã Cecília e família
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio – int. marido
- José Joaquim da Silva e esposa – int. nora
- Maria Marques Correia Sampaio - int. marido e filhos*

16/07/2021

- ANIV. Manuel Fernandes Dias Rego e esposa - int. filhos
- Maria de Lurdes Silva Felgueiras Peixoto - int. pessoa amiga
- Maria Marques Correia Sampaio – int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário
- Por todos os sacerdotes vivos e falecidos amigos de Cristina Cunha

17/07/2021

18/07/2021

- ANIV. António Joaquim Cardoso Lopes Lima e família - int. esposa e filhos

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 18 DE JULHO 2021 (DOMINGO)
18/07/2021

- XVI Domingo do Tempo Comum

- Pelos meus paroquianos e suas intenções

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça (13/07),
quinta (15/07) e sábado (17/07), sempre às 19h00.
2. Circula nas redes sociais uma informação que refere à venda da Piscina do Centro
Social Paroquial de Vila Nova de Anha à Câmara Municipal de Viana do Castelo. Tal
informação é absolutamente falsa, aliás como outras que têm envolvido o mesmo Centro
Social Paroquial, Paróquia e Pároco, e provêm de gente maldosa, sem escrúpulos e que
apenas pretende lançar a confusão e destabilizar a Comunidade, mais ainda, promove
uma péssima imagem das gentes da nossa Freguesia e Paróquia no exterior. Em mais
lado algum se vê coisa semelhante. Mais respeito pelas pessoas e pelas instituições, exigese, até para poder ser respeitado. Para informação de todos os anhenses, a Piscina do
CSPVNA está a ter um sucesso fantástico e, por conseguinte, nunca esteve à venda nem
jamais estará. Será sempre, como todos os demais equipamentos, património da
Paróquia. A propósito, informo que a Piscina estará aberta na primeira quinzena do mês
de agosto.
3. O dia festivo dos nossos padroeiros S. Tiago, S. José, S. António e Nossa Senhora de
Fátima está já à porta. É no dia 25 deste mês. Celebrá-los-emos no seu dia: Domingo. É
um ano Jacobeu. Por não ser possível realizar a festa nos moldes habituais, ainda assim
não deixaremos de fazer festa. Assim, a celebração da Eucaristia Solene em honra de
Nossa Senhora de Fátima será às 19h00 de sábado, dia 24 e a dos padroeiros, com
destaque principal para São Tiago, será às 10h00 de Domingo, dia 25. Ambas as
celebrações serão transmitidas pelo facebook. Convido as pessoas dos respectivos
lugares a comporem os andores de S. Tiago, S. José, S. António e, bem assim, o de Nossa
Senhora de Fátima com a mesma beleza e dignidade dos anos anteriores, como se
houvesse procissão. Serão colocados no interior da igreja, mais precisamente, no fundo,
como no ano passado. Dirijo o mesmo convite às zeladoras do altar-mor, dos altares
laterais, das mísulas do corpo da igreja, bem como às zeladoras da Capela do Senhor.
Vamos tudo fazer, no interior da igreja, como se houvesse festa no exterior. Tudo no fiel
cumprimento das orientações emandas pelas autoridades de saúde, claro. Obrigado.
4. O IEFP está a divulgar os Cursos de Aprendizagem para Jovens com menos de 25 anos
e sem a conclusão do 12º ano de escolaridade.
Caso pretenda mais esclarecimentos, poderá entrar em contato com o GIP (Gabinete de
Inserção Profissional) do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha, sediado no
edificio do Centro de Evangelização e Catequese ou dirigir-se aos Serviços centrais da
Paróquia.

