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Dia Hora Intenções 

Terça 
06 

19:30 
 

- Manuel Rodrigues Gonçalves - m. c. Pessoa Amiga (pg). 

Quinta 
08 

19:30 
 

- Familiares de Manuel Esteves (pg); 
- Alfredo de Jesus Ferreira e Familiares - m. c. Esposa; 
- João Viana Cerqueira (aniv. nas) e pai Américo - m. c. 
Mãe. 

Sábado 
10 

19:15 
 

- João Dias Fernandes - m. c Família; 
- Américo Gonçalves Pimenta (5/12) - m. c. filha Fátima 
(pg). 

 
 

Dom. 
11 
 
 

 
07:00 

 
 

11:00 
 
 
 
 

15:00 
 
 

XV Domingo do Tempo Comum 
 
- José Gonçalves da Silva (18/30) (pg). 
 
 
- Santíssimo Sacramento; 
- José Redondo Gonçalves, Pais e Sogros - m. c. filho Mar-
celo. 
 
 
- Adoração ao Santíssimo Sacramento e Vésperas. 

- No próximo fim de semana, a equipa de acolhimento para as celebrações 
de culto, é a equipa das Catequistas. Obrigado. 

- A Adega de Ponte de Lima informa os Senhores Associados e os viticultores 
em geral, que a primeira aplicação de produtos para o combate à “Flavescência dou-

rada” deve ser feita entre os dias: 02 de Julho a 12 de Julho de 2021. 
- Quarta Feira, às 14:00 Horas: Visita aos doentes de Crasto; 
- Quinta Feira, às 09:00 Horas: Visita aos doentes de Talharezes, Paradela e Ribeira. 
Boa Semana!  Iª Leitura: Am 7, 12 - 15; 

Salmo Responsorial: 84 (85); 

IIª Leitura: Ef 1, 3 - 14; 

Evangelho: Mc 6, 7 - 13. 

O JOANINO 
Nº 1139 – 04 a 10 de Julho de 2021 

 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 

A liturgia deste domingo revela que Deus chama, continuamente, pessoas para 
serem testemunhas no mundo do seu projeto de salvação. Não interessa se essas 
pessoas são frágeis e limitadas; a força de Deus revela-se através da fraqueza e da 
fragilidade desses instrumentos humanos que Deus escolhe e envia. 

A primeira leitura apresenta-nos um extrato do relato da vocação de Ezequiel. A 
vocação profética é aí apresentada como uma iniciativa de Jahwéh, que chama um 
"filho de homem" para ser, no meio do seu Povo, a voz de Deus. 

Na segunda leitura, Paulo assegura aos cristãos de Corinto que Deus atua e mani-
festa o seu poder no mundo através de instrumentos débeis, finitos e limitados. Na 
ação do apóstolo - ser humano, vivendo na condição de finitude, de vulnerabilidade, 
de debilidade - manifesta-se ao mundo e aos homens a força e a vida de Deus. 

O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em 
Nazaré, reafirma uma ideia que aparece também nas outras duas leituras deste do-
mingo: Deus manifesta-Se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Quando os ho-
mens se recusam a entender esta realidade, facilmente perdem a oportunidade de 
descobrir o Deus que vem ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes 
apresenta.                                                                                                In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XV do Tempo Comum 

11 de Julho de 2021 
Primeira Leitura: 

Leitura da Profecia de Amós  
Naqueles dias, Amasias, sacerdote de 

Betel, disse a Amós: «Vai-te daqui, vi-
dente. Foge para a terra de Judá. Aí ga-
nharás o pão com as tuas profecias. Mas 
não continues a profetizar aqui em Betel, 
que é o santuário real, o templo do rei-
no». Amós respondeu a Amasias: «Eu 
não era profeta, nem filho de profeta. Era 
pastor de gado e cultivava sicómoros. Foi 
o Senhor que me tirou da guarda do reba-
nho e me disse: ‘Vai profetizar ao meu 
povo de Israel’».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e 
dai-nos a vossa salvação. 

Ou: Mostrai-nos, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios  

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos 
abençoou com toda a espécie de bênçãos 
espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, 
antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis, em caridade, na 
sua presença. Ele nos predestinou, con-
forme a benevolência da sua vontade, a 
fim de sermos seus filhos adotivos, por 
Jesus Cristo, para louvor da sua glória e 
da graça que derramou sobre nós, por seu 
amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, 
temos a redenção e a remissão dos peca-
dos. Segundo a riqueza da sua graça, que 
Ele nos concedeu em abundância, com 
plena sabedoria e inteligência, deu-nos a 
conhecer o mistério da sua vontade, o 
desígnio de benevolência n’Ele de ante-
mão estabelecido, para se realizar na ple-
nitude dos tempos: instaurar todas as coi-
sas em Cristo, tudo o que há nos Céus e 
na terra. Em Cristo fomos constituídos 

herdeiros, por termos sido predestinados, 
segundo os desígnios d’Aquele que tudo 
realiza conforme a decisão da sua vonta-
de, para sermos um hino de louvor da sua 
glória, nós que desde o começo esperá-
mos em Cristo. Foi n’Ele que vós tam-
bém, depois de ouvirdes a palavra da ver-
dade, o Evangelho da vossa salvação, 
abraçastes a fé e fostes marcados pelo 
Espírito Santo. E o Espírito Santo prome-
tido é o penhor da nossa herança, para a 
redenção do povo que Deus adquiriu para 
louvor da sua glória.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: cf Ef 1, 17 - 18   

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
ilumine os olhos do nosso coração, para 
sabermos a que esperança fomos chama-
dos. 
Evangelho: Mc 6, 7 - 13. 

 
SÃO JOÃO BAPTISTA 

 
A pandemia tem alterado o ritmo das 

nossas vidas. O mesmo acontece na vida 
da Comunidade Paroquial. 

Mesmo assim, não tendo sido possível a 
recolha em todas as Esquadras das ofertas 
para o São João Baptista, nos próximos 
dias, essas pessoas vão retomar a recolha 
das ofertas.  

Retomamos também a publicação das 
ofertas que, entretanto nos foram confia-
das: 
Família - Mª Glória F. Alves/Crasto 50.00 € 
João Cruz Ar. Venâncio/Correlhã     30.00 € 
Manuel Dias da Silva /Paradela         50.00 € 
Mª Conceição M. Barros/Ribeira      50.00 € 
Rui Man. C. Guimarães/Talharezes  100.00 € 
Mª Dores Fernandes Dias/Ribeira     40.00 € 
Teresa Com. Fernandes/Ribeira        30.00 € 
Anónimo/Paradela                             20.00 € 
Manuel Rod. Gonçalves/Ribeira          60.00 € 
Anónimo/Ribeira                               20.00 € 
Esquadra de Talharezes               845.00 € 
Marcelo Fiúza Gonçalves/Paradela   40.00 € 
Manuel Cerqueira Costa/Paradela     40.00 € 
Mª Adozinda Costa Pereira/Crasto  20.00 € 

Sónia R. Mg. Seq. Sousa/Talharezes 50.00 € 
Aida Mag. Cunha Sousa/Talharezes  50.00 € 
Anónimo/Ribeira                               20.00 e 
Esquadra de Paradela                  295.60 € 
João Oliveira Barros/Paradela           30.00 e 
Junta de Freguesia                    1.000.00 € 
Anónimo/Ribeira                              20.00 € 
Noé Paulo Gon. S. Malheiro/Crasto 30.00 € 
Anónimo/Paradela                                          12.00 € 
António Amorim Martins/Paradela   50.00 € 
João Monteiro da Cunha/Paradela     20.00 € 

Estas ofertas somam 2. 622.60 Euros. O 
total da última publicação, era de 690.00 
Euros.  

As ofertas para a imagem de São João 
totalizam, agora, 3.312.60 Euros. 

 
ANUAIS DO  

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

À semelhança dos anos anteriores, pu-
blicamos as entregas feitas pelos Zelado-
res do Apostolado da Oração: 
Alice Rebelo                                100.00 € 
Lurdes Alves                               330.00 € 
Gracinda Pereira                          415.00 € 
Ascensão Dias Martins                175.00 e 
Conceição Oliveira Martins        220.00 € 
Lucília Redondo Morais              234.80 € 
Rosa Martins                               165.00 € 
Rosa Maria Melo Morais             145.00 € 
Idalina Ferreira                            120.00 € 
Ascensão Sá                                 185.00 € 
Adelaide Rocha                           144.50 € 
Maria do Carmo Pires                   82.50 € 
Teresa Conceição Fernandes       125.00 € 
Pela Zeladora Fátima Araújo,     115.00 €. 
o Sr. José Rabeca fez a recolha. 

Estas entregas somam a quantia de 
2.556.80 Euros. Além destes anuais,  
foram entregues,  por diversas pessoas, 
135.00 Euros. 

Os anuais foram recolhidos, outros fo-
ram confiados porque na esquadra de 
Paradela e Crasto, não temos o mesmo 
número de zeladoras. Agradecemos a 
colaboração e pedimos que nos ajudem. 
Que alguém se proponha para cumprir 

esta missão. 
 
ENCONTRO DAS FAMÍLIAS 

 
O Papa anunciou que o próximo Encon-

tro Mundial das Famílias (EMF) vai de-
correr em 2022 num formato inédito, com 
eventos em cada diocese católica, em 
ligação com Roma. 

“Na medida do possível, convido, pois, 
as comunidades diocesanas a organizar 
iniciativas a partir do tema do encontro, 
utilizando os símbolos que a Diocese de 
Roma está a preparar. Peço que sejam 
dinâmicos, ativos e criativos, para se or-
ganizarem com as famílias, em sintonia 
com o que acontecerá em Roma”, referiu 
Francisco, numa mensagem em vídeo 
divulgada pelo Vaticano e enviada à 
Agência ECCLESIA. 

O tema do 10.º EMF será ‘O Amor em 
família: vocação e caminho de santidade’ 
e decorre após o adiamento de um ano, 
por causa da pandemia. 

O Papa sublinha que, nas edições ante-
riores, a maior parte das famílias ficava 
em casa e “o Encontro era visto como 
uma realidade distante, no máximo acom-
panhada pela televisão, ou desconhecida 
para a maioria das famílias”. 

Desta vez, porém, vai decorrer com 
uma fórmula inédita: será uma oportuni-
dade da Providência para realizar um 
evento mundial capaz de envolver todas 
as famílias que quiserem sentir-se parte 
da comunidade eclesial”. 

Francisco fala numa organização 
“multicêntrica e disseminada” para pro-
mover a participação das comunidades 
diocesanas do mundo inteiro... 

Durante o 10.º EMF, indica o Papa, 
“cada diocese poderá ser o centro de um 
Encontro local para as suas famílias e 
comunidades”. 

“Trata-se de uma ocasião valiosa para 
nos dedicarmos com entusiasmo à Pasto-
ral Familiar: esposos, famílias e pastores, 
todos juntos….                                       

OC 


