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Dia Hora Intenções 

Seg. 
6 

19:30 
- Manuel Bago Rabeca (aniv. fal) - m. c. filho José; 
- Familiares de Manuel Esteves (5/15) (pg). 

Quinta 
9 

19:30 

- Alfredo de Jesus Ferreira e Familiares - m. c. Família; 
- Maria Leonor da Silva Guerreiro da Franca - m. c. Família; 
- João Viana Cerqueira (aniv. nas) e pai Américo - m. c. Mãe; 
- Maria de Brito Pereira - m. c. Marido (pg). 

Sexta 
10 

19:30 
- Júlio Alves da Silva - m. c. Pessoa Amiga; 
- José António Cerqueira, Sogros e cunhada Rosalina - m. c. Esposa. 

Sábado 
11 

19:15 
 

- Florinda Bota Ribeiro de Carvalho, Marido e Familiares (65/70) - m. c. 
Filha (pg); 
- XXXº Dia - José Redondo Gonçalves, Pais e Sogros - m. c. Família (pg); 
- Teresa Correia Bezerra (aniv. nas) e João Pereira Pimenta  - m. c. Filhos; 
- João Rodrigues de Sá (aniv.) e Esposa - m. c. filha Ascensão (pg). 
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07:00 

 
 
 
 
 
 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 
 
 

XV Domingo do Tempo Comum 
 

- João Correia da Silva, Gracinda Araújo Amorim e irmão António - m. c. 
Ana Araújo Amorim (19). 
 
- Iº Aniv. - Américo Gonçalves Pimenta - m. c. Filho (pg); 
- Manuel Martins de Lima, Esposa, Pais, Rosalina Martins e Familiares - m. c. 
Justa Pinto (pg); 
- Amândio Baptista Gonçalves, Cândida Martins de Lima e Marido (7/10) - 
m. c. Esposa (pg); 

- António Gomes e Rosa Gomes - m. c. Filho José Cândido; 
- Agostinho Martins Marques Armada, Familiares e Maria da Glória 
Fernandes Alves - m. c. Esposa; 
- Missa Cantada ao Santíssimo Sacramento (ação de graças) Promessa 
de Teresa da Conceição Fernandes. 
 
 
- Vésperas e Bênção do Santíssimo Sacramento. 

Iª Leitura: Is. 55, 10 - 11; 

Salmo Responsorial: 64 (65); 

IIª Leitura: Rom. 8, 18 - 23; 

Evangelho: Mt 13, 1 - 23. 

O JOANINO 
Nº 1094 – 5 a 11 de Julho de 2020 

 XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A liturgia deste domingo ensina-nos onde encontrar Deus. Garante-nos que Deus 
não Se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência, mas sim na simplicidade, 
na humildade, na pobreza, na pequenez. 

A primeira leitura apresenta-nos um enviado de Deus que vem ao encontro dos 
homens na pobreza, na humildade, na simplicidade; e é dessa forma que elimina os 
instrumentos de guerra e de morte e instaura a paz definitiva. 

No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus faz aos 
homens (e que foi rejeitada pelos "sábios e inteligentes") encontrou acolhimento no 
coração dos "pequeninos". Os "grandes", instalados no seu orgulho e auto-
suficiência, não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus; mas os 
"pequenos", na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a 
novidade libertadora de Deus. 

Na segunda leitura, Paulo convida os crentes - comprometidos com Jesus desde o 
dia do Batismo - a viverem "segundo o Espírito" e não "segundo a carne". A vida 
"segundo a carne" é a vida daqueles que se instalam no egoísmo, orgulho e auto-
suficiência; a vida "segundo o Espírito" é a vida daqueles que aceitam acolher as 
propostas de Deus.                                                                                                       In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
XV Domingo Tempo Comum 

12 de julho de 2020 
 

Primeira Leitura: 

Leitura do Livro de Isaías  
Eis o que diz o Senhor: «Assim como a 

chuva e a neve que descem do céu não 
voltam para lá sem terem regado a terra, 
sem a terem fecundado e feito produzir, 
para que dê a semente ao semeador e o 
pão para comer, assim a palavra que sai 
da minha boca não volta sem ter produzi-
do o seu efeito, sem ter cumprido a minha 
vontade, sem ter realizado a sua missão».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

A semente caiu em boa terra e deu mui-
to fruto.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos  

Irmãos: Eu penso que os sofrimentos do 
tempo presente não têm comparação com 
a glória que se há-de manifestar em nós. 
Na verdade, as criaturas esperam ansiosa-
mente a revelação dos filhos de Deus. 
Elas estão sujeitas à vã situação do mun-
do, não por sua vontade, mas por vontade 
d’Aquele que as submeteu, com a espe-
rança de que as mesmas criaturas sejam 
também libertadas da corrupção que es-
craviza, para receberem a gloriosa liber-
dade dos filhos de Deus. Sabemos que 
toda a criatura geme ainda agora e sofre 
as dores da maternidade. E não só ela, 
mas também nós, que possuímos as pri-
mícias do Espírito, gememos interiormen-
te, esperando a adoção filial e a libertação 
do nosso corpo.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: 

A semente é a palavra de Deus e o se-
meador é Cristo. Quem O encontra viverá 
eternamente.  
Evangelho: Mt 13, 1 - 23. 
 

 

EDUCAÇÃO MORAL  
E RELIGIOSA CATÓLICA 

Uma opção com Sentido! 
 

Estão a decorrer as matrículas nas esco-
las para o ano letivo de 2020/2021. Os 
pais e encarregados de educação dos alu-
nos e, também, os alunos a partir dos 16 
anos têm a possibilidade de inscrição na 
disciplina de EMRC (Educação Moral e 
Religiosa Católica), que é de oferta obri-
gatória e de escolha livre em todas as 
escolas do Estado. 

Esta disciplina de EMRC, no curricu-
lum escolar, não se confunde com a cate-
quese paroquial nem concorre com ela, 
nem a substitui. Esta Disciplina, assegu-
rada pela Igreja Católica, oferece aos alu-
nos, em contexto escolar, uma “sabedoria 
de vida”, aberta à transcendência e mobi-
lizadora dos valores do humanismo cris-
tão. Ela é essencial, para quem procura 
uma educação integral, que não descura a 
dimensão religiosa da pessoa e da cultura. 

Nas matrículas e renovação de matrícu-
la no “Portal de Matrículas” (matrícula 
online), este ano, existem situações com-
pletamente novas em relação aos anos 
anteriores. Alertámos para estas situações 
inéditas no processo/renovação de matrí-
cula. Na inscrição online, tanto para o 
ensino básico como para o secundário, os 
encarregados de educação encontram o 
campo onde assinalar a opção de 
“EMR” (Educação Moral e Religiosa), 
devendo, posteriormente, informar a es-
cola, sobre qual a confissão religiosa 
pretendida (neste caso, católica). Os alu-
nos com idade igual ou superior a 16 
anos, que desejam frequentar a Disciplina 
de EMRCatólica, têm obrigatoriamente 
de informar a escola da sua escolha, logo 
após a publicação das listagens de turmas. 
A exigência destes procedimentos pos-
teriores ao ato de matrícula é nova, 
logo toda a atenção e agilização são 
necessárias. 

Dos cerca de 22.300 alunos que fre- 

quentam a escola pública (básico e secun-
dário) na Diocese de Viana do Castelo, 
10.672 alunos fizeram a sua opção e fre-
quentaram no ano letivo de 2019/20 a 
disciplina de EMRCatólica.  A Educação 
Moral e Religiosa Católica está na escola 
onde oferece um contributo forte na cons-
trução de um projeto de vida com Sentido 
nos seus alunos.  

Vem e vê! EMRC uma opção com Sen-
tido! 

 
VIVER INFELIZ CUSTA MENOS 
 
A felicidade exige esforço. Obriga a 

que nos refaçamos depois de cada desgra-
ça e que aproveitemos as oportunidades, 
em vez de ficar à espera de milagres. 

Os infelizes juntam-se e consolam-se 
com a simples existência uns dos outros, 
cada um gosta de expor as suas sempre 
tremendas fatalidades. Claro que, no fim, 
os fados dos outros são sempre vistos 
como banalidades, o que leva cada um a 
juntar mais uma desgraça à sua lista pes-
soal: a incompreensão! 

Depois há ainda quem se dê mal com o 
bem dos outros, é infeliz só porque há 
outros que não o são. 

A maior parte das pessoas são infelizes 
apenas porque são ingratas. Não reconhe-
cem tudo o que de bom lhes foi dado e o 
quanto já conquistaram. Mais e pior, des-
valorizam todo o tempo que ainda têm ao 
seu dispor. 

É um excelente exercício pensar em 
tudo o que temos e que podemos perder. 
Prepararmo-nos para a tragédia fortalece-
nos o coração, passando a aproveitar me-
lhor cada momento para escolher ser feliz 
a cada dia. Continuando o caminho, cui-
dando do que se tem, refazendo o que se 
partiu, sonhando, construindo e erguendo 
obras ainda maiores. 

Na verdade, só podem acontecer gran-
des desgraças a vidas valiosas! 

As dores e os sonhos apontam-nos qua-
se sempre o mesmo caminho. 

Ninguém é tão infeliz quanto julga, 
nem tão feliz quanto lhe é possível, ape-
sar do mundo, dos outros e de si mesmo! 

Luta pela felicidade, sem te preocupares 
se és feliz ou não. Por vezes, o impossível 
faz-se possível e acontece-nos. Alimenta 
a esperança para que te acorde e aponte 
para o que deves fazer, quando andares 
adormecido. Não te deixes embalar por 
fantasias. 

Há muita gente que é mais feliz que 
nós, tendo muito menos. Não por ser idi-
ota, mas por ter a sabedoria da felicidade, 
aquela que considera que devemos lutar 
todos os dias contra a nossa vontade ínti-
ma de ser infeliz. 

A verdadeira alegria é uma escolha que 
implica sacrifício. 

 
ANUAIS DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS  

 
Há dias concluímos o Tríduo ao Sagra-

do Coração de Jesus. Por esta altura pa-
gam-se ou recebem-se os anuais do Sa-
grado Coração de Jesus. 

Além dos anuais registados em nome 
individual, as nossas Zeladoras entrega-
ram esteves valores dos anuais: 
Rosa Barros Martins                    166.00 € 
Alice Rebelo                                  95.00 € 
Cândida Faria                              164.50 € 
Ascensão Sá                                 183.00 € 
Teresa Fernandes                         142.50 € 
Lurdes Alves                               305.00 € 
Conceição Oliveira Martins        167.00 € 
Ascensão Martins                        160.00 € 
Rosa Maria Morais                      122.50 e 
Lucília Redondo Morais              133.00 € 
Idalina Almeida                           165.00 € 
Adelaide Rocha                           140.00 € 
Maria do Carmo Pires                 135.00 € 
Fátima Vieira                               396.00 € 
Gracinda Pereira                          400.00 € 

Isto soma a quantia de           2.874.50 €  
O valor real dos anuais é inferior, mas 

vários associados oferecem mais que o 
valor do anual. Obrigado. 


