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Dia Hora Intenções 

Terça 
24 

19:30 
 

- IXº Aniv. - Maria Vieira Fernandes e Familiares - m. c. filha 
Rosa; 
- Manuel Rodrigues Gonçalves e Rosalina Lopes Dias - m. c. 
filho José Dias; 
- VIIº Dia - António Pereira de Oliveira (pg). 

Quinta 
26 

19:30 
- Joaquim Martins de Almeida, Esposa, Pais e Irmãos - m. c. 
Afilhada. 

Sábado 
28 

19:15 
 
 
 
 

20:00 
 

22:00 

- Maria da Glória Fernandes Alves e Marido (26/30) - m. c. Fi-
lhos (pg); 
- Anselmo Cerqueira Bota, Pais e Sogros - m. c. Esposa; 
- Maria Ascensão Oliveira Pimenta Vieitas - m. c. Marido e Fi-
lhos. 
- Início do Lausperene: Exposição do Santíssimo.  
 
- Oração de Completas e Bênção do Santíssimo. 

 
 
 

Dom. 
29 
 
 
 
 

 
 

07:00 
07:45 

 
15:45 
16:00 

 
 
 
 
 

XXII Domingo do Tempo Comum 
 
- Povo de Deus.  
- Exposição do Santíssimo.  
 
- Conclusão do Lausperene. 
- Amândio Baptista Gonçalves, Cândida Martins de Lima e Ma-
rido (9/10) - m. c. Maria da Conceição Martins de Barros (pg); 
- António Esteves (aniv. nas) e Esposa - m. c. Maria da Concei-
ção Guimarães Esteves (pg); 
- Virgínia Cerqueira de Sousa (pg); 
- São João Baptista - m. c. João Venâncio (pg). 

- No próximo fim de semana, a equipa de acolhimento para as celebrações 
de culto, é a equipa dos Escuteiros. Obrigado. 
- Catequese: Ao longo do mês de Agosto, os Encar regados de Educa-

ção devem fazer a inscrição para o primeiro ano de catequese. As inscrições 
encontram-se na sacristia ou no cartório paroquial. 

- A Adega de Ponte de Lima informa os senhores Associados e os viticultores e geral, 
que a terceira aplicação de produtos para o combate à “Flavescência Dourada” deve 
ser feita entre os dias 17 e 26 de Agosto.    Boa Semana! 

Iª Leitura: Dt 4, 1 - 2. 6 - 8; 

Salmo Responsorial: 14 (15); 

IIª Leitura: Tgo  1, 17 - 18. 21 - 22. 27; 

Evangelho: Mc 7, 1 - 8. 14 - 15. 21 - 23 . 

O JOANINO 
Nº 1146 – 22 a 28 de Agosto de 2021 

 DOMINGO XXI DO TEMPO COMUM 

A liturgia do 21º Domingo do Tempo Comum fala-nos de opções. Recorda-nos que a nossa 
existência pode ser gasta a perseguir valores efémeros e estéreis, ou a apostar nesses valores 
eternos que nos conduzem à vida definitiva, à realização plena. Cada homem e cada mulher 
têm, dia a dia, de fazer a sua escolha. 

Na primeira leitura, Josué convida as tribos de Israel reunidas em Siquém a escolherem 
entre "servir o Senhor" e servir outros deuses. O Povo escolhe claramente "servir o Senhor", 
pois viu, na história recente da libertação do Egipto e da caminhada pelo deserto, como só 
Jahwéh pode proporcionar ao seu Povo a vida, a liberdade, o bem estar e a paz. 

O Evangelho coloca diante dos nossos olhos dois grupos de discípulos, com opções diver-
sas diante da proposta de Jesus. Um dos grupos, prisioneiro da lógica do mundo, tem como 
prioridade os bens materiais, o poder, a ambição e a glória; por isso, recusa a proposta de 
Jesus. Outro grupo, aberto à ação de Deus e do Espírito, está disponível para seguir Jesus no 
caminho do amor e do dom da vida; os membros deste grupo sabem que só Jesus tem pala-
vras de vida eterna. É este último grupo que é proposto como modelo aos crentes de todos os 
tempos. 

Na segunda leitura, Paulo diz aos cristãos de Éfeso que a opção por Cristo tem consequên-
cias também ao nível da relação familiar. Para o seguidor de Jesus, o espaço da relação fami-
liar tem de ser o lugar onde se manifestam os valores de Jesus, os valores do Reino. Com a 
sua partilha de amor, com a sua união, com a sua comunhão de vida, o casal cristão é chama-
do a ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua Igreja.                              In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XXII do Tempo Comum 

29 de Agosto de 2021 
Primeira Leitura: 

Leitura do Livro do Deuteronómio  
Moisés falou ao povo, dizendo: «Agora 

escuta, Israel, as leis e os preceitos que 
vos dou a conhecer e ponde-os em práti-
ca, para que vivais e entreis na posse da 
terra que vos dá o Senhor, Deus de vossos 
pais. Não acrescentareis nada ao que vos 
ordeno, nem suprimireis coisa alguma, 
mas guardareis os mandamentos do Se-
nhor vosso Deus, tal como eu vo-los pres-
crevo. Observai-os e ponde-os em práti-
ca: eles serão a vossa sabedoria e a vossa 
prudência aos olhos dos povos, que, ao 
ouvirem falar de todas estas leis, dirão: 
‘Que povo tão sábio e tão prudente é esta 
grande nação!’. Qual é, na verdade, a 
grande nação que tem a divindade tão 
perto de si como está perto de nós o Se-
nhor, nosso Deus, sempre que O invoca-
mos? E qual é a grande nação que tem 
mandamentos e decretos tão justos como 
esta lei que hoje vos apresento?».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Quem habitará, Senhor, no vosso san-
tuário? 

Ou: Ensinai-nos, Senhor: quem habitará 
em vossa casa?  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola de São Tiago  
Caríssimos irmãos: Toda a boa dádiva e 

todo o dom perfeito vêm do alto, descem 
do Pai das luzes, no qual não há variação 
nem sombra de mudança. Foi Ele que nos 
gerou pela palavra da verdade, para ser-
mos como primícias das suas criaturas. 
Acolhei docilmente a palavra em vós 
plantada, que pode salvar as vossas al-
mas. Sede cumpridores da palavra e não 
apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a 
vós mesmos. A religião pura e sem man-
cha, aos olhos de Deus, nosso Pai, consis-
te em visitar os órfãos e as viúvas nas 
suas tribulações e conservar-se limpo do 

contágio do mundo.  
Palavra do Senhor.  

Aleluia: Tg 1, 18 
Deus Pai nos gerou pela palavra da ver-

dade, para sermos como primícias das 
suas criaturas. 
Evangelho: Mc 7,1-8.14-15.21-23. 

 
VIDA CRISTÃ 

 
- No dia 14 de Agosto do corrente ano, 

foi batizada a menina Luna Gabriela Fer-
nandes Gonçalves, nascida a 12 de Ju-
lho de 2016, filha de João Carlos Fernan-
des Gonçalves e de Liliana dos Anjos 
Astorga. 

São padrinhos: André Filipe Astorga 
Almeida e Elisa Marlene Santos Gonçal-
ves 

- No dia 15 de Agosto do corrente ano, 
foi batizada a menina Maria Inês Sendão 
de Azevedo Fernandes , nascida a 12 de 
Agosto de 2020, filha de Sérgio Orlando 
Azevedo Fernandes e Ivone de Jesus Pe-
reira Sendão. 

São padrinhos: João Paulo Pereira Sen-
dão e Maria de Lurdes Fernandes Miran-
da. 

 
 

SEM AMOR,O TEU CORAÇÃO  
É UM DESERTO 

 
É no coração que se sente a felicidade e 

é aí que mais dói a solidão. Uma ferida 
sempre aberta que sente tudo com grande 
intensidade, chegando a fazer-nos chorar 
de alegria, de tristeza e também, muitas 
vezes, sem porquê. Quando amamos, o 
espaço e o tempo sentem-se como coisas 
ainda mais concretas do que as pedras. 

É possível amarmos sem que quem 
amamos saiba do nosso amor. Talvez até 
seja verdade que só ama quem é amado, 
mesmo não sabendo quem o ama nem 
quanto o assim quer feliz. 

Sem amor, ninguém é feliz, mas por 
causa dele, cada coração tem em si o céu 

e o inferno. Talvez a nossa vida seja uma 
história de amor do primeiro ao último 
dia, passando por todo o tipo de paisa-
gens. Os tempos aproximam-nos ou afas-
tam-nos, mas nada podem perante o que 
nos une aos que amamos. 

É o amor que nutrimos por alguém que 
o faz sempre presente na nossa vida. As-
sim também, cada um de nós habita no 
coração de quem nos ama, mesmo quan-
do nos julgamos sós e abandonados. 

Há corações doentes, ou por não se 
julgarem capazes de abraçar a dor de 
amar, ou por não compreenderem como é 
possível amar sem se sentir amado… A 
existência plena implica o sofrimento 
inevitável que decorre de sermos vida e 
vida em abundância. 

Quem não ama, não vive. Não há maior 
infelicidade do que a de quem não ama. 

Ser só é não ser. 
O amor é uma árvore com duas raízes, 

uma no coração de quem ama e outra no 
de quem é amado. E assim é, mesmo 
quando quem é amado se julga sem nin-
guém que lhe queira o maior bem. 

Ama, deixa que a vontade que a vida 
tem de si mesma faça brotar em ti as mais 
belas flores e frutos. Vida em ti, vida para 
os outros através de ti. 

José Luís Nunes Martins,  in “Ecclesia” 
 

 
PADROEIRO 

 
No próximo fim de semana, temos a 

festa ao nosso padroeiro São João Baptis-
ta. 

Este ano, mais uma vez, a festa cingir-
se-á, ao Sagrado Lausperene e à Eucaris-
tia Festiva. 

Porque se trata de um fim de semana, 
no domingo, não haverá celebração da 
Eucaristia, às 11:00 horas. A segunda 
Eucaristia será, em função da conclusão 
do lausperene, às 16:00 horas. 

Deixo sugestão de horário para a adora-
ção ao Santíssimo Sacramento: 

No sábado, dia 28: 

- Às 19:15 horas: Eucaristia e início do 
sagrado Lausperene; 

- Às 20:00 horas: adoração pelas esqua-
dras de Talharezes e Paradela; 

- Às 21:00 horas: adoração pelas esqua-
dras de Ribeira e Crasto; 

- Às 22:00 horas: oração de completas e 
bênção do Santíssimo Sacramento.  

No Domingo, dia 29: 
- Às 07:00 horas: Eucaristia e exposição 

do Santíssimo Sacramento; 
- Das 8:00 às 09:30 horas: adoração 

pelas pessoas dos lugares de Castanheira, 
Seixosa, Linheirinho, Ermida, Chouso, 
Seixo, Cruz, Pereiras, Faial, Bolhoso, 
Ponte de Crasto e Aldeia; 

- Das 09:30 às 11:00 horas: adoração 
pelas pessoas dos lugares de Insuela, Vila 
Nova, Bouça, Noval, Bárrio, Fonte do 
Boi, Codecido, Teside, Semoinhos, La-
goa, Regedouro e Alfanados; 

- Das 11:00 às 12:30 horas: adoração 
pelas pessoas dos lugares de Casa Nova, 
Paço, Outeiro, Torre, Borralhas, Pena, 
Peça, Bouça (Ribeira), Carreiros e Baixo 
do Eido; 

- Das 12:30 às 14:00 horas: adoração 
pelas pessoas dos lugares de Garrida, 
Eiras, Souto, Feijôs, Devesa, Espindelo, 
Gonça, Bouçoinha, Ribeira, Pedreiras e 
Rocha; 

- Das 14:00 às 15:30 horas: adoração 
pelas pessoas dos lugares de Picoutinho, 
Roriz, Felgueiras, Carrascal, Agro, Vei-
ga, Fontão, Cancela, Carreira, Igreja e 
Cruz de Pedra; 

- Às 15:45 horas: Adoração geral; 
- Às 16:00 horas: Eucaristia solene ao 

Padroeiro São João Baptista. 
Que ninguém desperdice a oportunida-

de de celebrar o Padroeiro e de adorara o 
Santíssimo Sacramento.  

Este ano ainda não faremos a festa da 
Santa unção em Comunidade. Esperamos 
que o próximo ano, nos permita voltar à 
normalidade, pelo menos, no essencial. 

 


