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GN 3,9-15

SALMO 
129 (130)

REFRÃO: NO 
SENHOR ESTÁ A 
MISERICÓRDIA 
E ABUNDANTE 

REDENÇÃO.

LEITURA II
2COR 4,13-5,1

EVANGELHO SEGUNDO S. MARCOS 3, 20-35

Naquele tempo, Jesus chegou a 
casa com os seus discípulos. E de 
novo acorreu tanta gente, de modo 
que nem sequer podiam comer. 
Ao saberem disto, os parentes de 
Jesus puseram-se a caminho para 
O deter, pois diziam: «está fora 
de Si». Os escribas que tinham 
descido de Jerusalém diziam: 
«Está possesso de Belzebu, e 
ainda: «É pelo chefe dos demónios 
que Ele expulsa os demónios». 
Mas Jesus chamou-os e começou 
a falar-lhes em parábolas: «Como 
pode Satanás expulsar Satanás?» 
Se um reino estiver dividido 
contra si mesmo, tal reino não 
pode aguentar-se. E se uma casa 
estiver dividida contra si mesma, 
essa casa não pode aguentar-se. 
Portanto, se Satanás se levanta 
contra si mesmo e se divide, não 
pode subsistir: está perdido. 
Ninguém pode entrar em casa de 
um homem forte e roubar-lhe os 

bens, sem primeiro o amarrar: 
só então poderá saquear a casa. 
Em verdade vos digo: Tudo será 
perdoado aos filhos dos homens: 
os pecados e blasfémias que 
tiverem proferido; mas quem 
blasfemar contra o Espírito Santo 
nunca terá perdão: será réu de 
pecado eterno». Referia-Se aos 
que diziam: «Está possesso dum 
espírito impuro». Entretanto, 
chegaram sua Mãe e seus irmãos, 
que, ficando fora, mandaram-
n’O chamar. A multidão estava 
sentada em volta d’Ele, quando 
Lhe disseram: «Tua Mãe e 
teus irmãos estão lá fora à tua 
procura». Mas Jesus respondeu-
lhes: «Quem é minha Mãe e meus 
irmãos?» E, olhando para aqueles 
que estavam à sua volta, disse: 
«Eis minha Mãe e meus irmãos. 
Quem fizer a vontade de Deus esse 
é meu irmão, minha irmã e minha 
Mãe».
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6 DE JUNHO — SEG
Encerramento da catequese

10 DE JUNHO — QUI
Santo Anjo da Guarda de Portugal

11 DE JUNHO — SEX
Sagrado Coração de Jesus

12 DE JUNHO —SÁB
Imaculado Coração de Maria

13 DE JUNHO —DOM
Santo António

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h

QUAL A IMPORTÂNCIA QUE O PAPA JOÃO PAULO II ATRIBUIU ÀS 
JMJ?

Dirigindo-se ao Colégio Cardinalício e à Cúria Romana, o 

Papa explicava assim a criação da JMJ: «Todos os jovens 

devem sentir-se acompanhados pela Igreja: é por isso 

que toda a Igreja, em união com o Sucessor de Pedro, 

se sente mais comprometida, a nível mundial, a favor da juventude, 

das suas preocupações e pedidos, da sua abertura e esperanças, para 

corresponder à suas aspirações, comunicando a certeza que é Cristo, 

a Verdade que é Cristo, o amor que é Cristo, através de uma formação 

apropriada».  



Sagrado Coração de 
Jesus e Imaculado 
Coração de Maria 
Celebram-se na próxima sexta-
feira, 11 e próximo sábado, 12, 
as festas do Sagrado Coração de 
Jesus e do Imaculado Coração 
de Maria.
O Deus santo tem um coração 
de Pai. Tudo fez pelas suas 
criaturas desde a origem da 
Humanidade. Mas este amor 
é inimaginavelmente superado 
ao enviar o seu próprio Filho 
para nos fazer experimentar 
mais proximamente esse amor, 
permitindo que Jesus sofra a 
Paixão para melhor arrebatar 
os homens para junto d’Ele 
pela sua Ressurreição. Do 
coração trespassado de Jesus 
jorram Sangue e Água, nascem 
a Eucaristia e a Igreja, a nova 
Aliança e o novo Povo de Deus. 
O Coração de Jesus abre-se a 
acolher cada um dos baptizados 
com a Água, alimentados com o 
Sangue.
Maria, na sua imaculada 
Conceição, torna-se o paradigma 
da Igreja, na escuta da Palavra de 
Deus, na obediência ao mandato 
do Senhor, no seguimento de 
Jesus, seu Filho mas também seu 
Deus. Por isso, o seu coração não 
conhece mancha, é imaculado. 
A sua celebração sempre esteve 
ligada à celebração do Sagrado 
Coração de Jesus, pois este 

APONTAMENTO
DA SEMANA

A denúncia recai sobre uma espiritualidade rotineira, 
descaracterizada, nua, que se esconde para se defender 
do confronto que a interpela a confiar no eterno, não no 

efémero. O ponto fundamental consiste na gratidão, a 
gratidão do dom, do dom da salvação incondicional de 

Deus, da capacidade de regeneração que a omnipotência 
divina, o Espírito Santo, tem sobre qualquer criatura. Só 

“está em si” uma consciência assim, pois certa de que se 
Deus é por nós, quem será contra nós?

inspira aquele.
Em Fátima, Nossa Senhora 
mostrou o desejo de todos os 
cristãos se consagrarem ao seu 
coração imaculado, apontando 
para o coração sofredor de Jesus, 
magoado com o pecado do 
mundo. Que este apelo de Maria 
não caia nunca no esquecimento 
de todos nós.

Em plena época de casamentos, 
que retomam a sua presença na 
vida das comunidades, Francisco 
convida a rezar pelos jovens que 
se preparam para o matrimónio.
O Papa Francisco afirmou que 
“casar e partilhar a vida é algo 
maravilhoso” e convida a rezar, 
durante este mês de Junho, pelos 
jovens que se preparam para “o 
matrimónio com o apoio de uma 
comunidade cristã”.
“Rezemos pelos jovens que se 
preparam para o matrimónio 
com o apoio de uma comunidade 
cristã, para que cresçam no 
amor, com generosidade, 
fidelidade e paciência”, pede 
Francisco, no vídeo com a 
intenção de oração para este 
mês.
Numa mensagem, Francisco 
começa a perguntar se “será 
verdade que os jovens não se 
querem casar, especialmente 
nestes tempos tão difíceis”.

O Papa realça que o casamento 
“não é apenas um acto ‘social’ 
mas uma vocação que “nasce 
do coração”, é uma decisão 
consciente “para toda a vida, 
que exige uma preparação 
específica”.
“Deus tem um sonho para 
nós, o amor, e pede-nos que o 
tornemos nosso. Façamos nosso 
o amor que é o sonho de Deus”, 
explica.
Francisco salienta que “casar 
e partilhar a vida é algo 
maravilhoso”, é uma viagem 
trabalhosa, por vezes difícil, 
chega a ser conflituosa, “mas 
vale a pena animar-se”.
“Nesta viagem de toda a vida, 
a esposa e o esposo não estão 
sozinhos, Jesus acompanha-os”, 
refere.
Na Igreja Católica existe 
o movimento Centros de 

Preparação para o 
Matrimónio (CPM) que tem 
como objetivo dedicar-se 
à preparação dos noivos 
para o matrimónio e tem 
como finalidade promover 
sessões com pedagogia 
e metodologia própria, 
baseadas na revisão de 
vida e testemunho vivencial 
apoiados na reflexão e no 
diálogo conjugais.
Convidamos todos a ver o 
‘Vídeo do Papa‘ que é uma 
iniciativa global desenvolvida 
pela Rede Mundial de Oração 
do Papa (Apostolado da 
Oração) para difundir as 
intenções mensais do Santo 
Padre sobre os desafios da 
humanidade, que conta com 
a colaboração do Dicastério 
para os Leigos, a Família e 
a Vida.

COMENTÁRIO ÀS LEITURAS

O tema deste 10.º Domingo do Tempo Comum gravita à volta da 
identidade de Jesus e da comunhão que Ele deseja estabelecer 
com aqueles que se colocam na disposição de o seguir: fica claro 
que Jesus não tem qualquer aliança com o Demónio e com o poder 
do mal e que se quer definir pela sua relação de obediência com 
Deus Pai, à qual convida todos aqueles que se querem sentir parte 
da sua família. | No Evangelho, Jesus demonstra que, na sua 
atividade de libertação do poder do mal, não pode estar a pactuar 
com o Demónio, mas vem para libertar os homens e as mulheres 
de todos os tempos. Também nisso está a fazer a vontade de Deus 
e convida todos a fazer comunidade centrada na sua pessoa e 
decidida a construir um mundo que se baseie neste desejo de fazer 
a vontade de Deus. | A primeira leitura traz-nos o diálogo de Deus 
com as figuras poéticas do primeiro homem e da primeira mulher, 
depois da queda. Este texto procura chamar-nos ao sentido da 
existência, deixando claro que todos somos chamados a não 
pactuar com o mal e a estar de sobreaviso diante das tentações 
do Maligno. | Na segunda leitura, São Paulo mostra como as 
tribulações que sofre não abrandam o seu ardor missionário, que 
se caracteriza pela grande confiança em Deus e na vida eterna que 
há de conceder; duas grandes atitudes qualificam o ministério de 
Paulo: a esperança de estar unido com Jesus na ressurreição tal 
como o está na tribulação terrena e o desejo íntimo de estar em 
comunhão com os cristãos a quem anuncia o Evangelho de Jesus 
Cristo.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CRAVAS 2021

in Dehonianos


