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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
MISSAS
Hora
Intenções
18 Ramiro Pequito de Carvalho; José Correia do Rego; António Reis
Afonso; Noé Enes Ramos; Joaquim Afonso Barbosa; António Ferreira Longarito; Domingos Viana Baganha; Rosa Branco Marinho,
filha, genro e sogros; Mário Manuel Lindo da Cruz; Alexandre Soares Ribeiro; Manuel de Sousa Alves; Ema de Brito Peixe
Ter
18 Armindo de Jesus Paixão (aniv.); Aurora Cerqueira; Rosa Pimenta e
marido; Alexandre Soares Ribeiro; Manuel de Sousa Alves; Em ação de
graças ao Sagrado Coração de Jesus; Em ação de graças a Santa Luzia
Qua
18 Amadeu Correia do Rego (aniv.); José Pires Marrocos (aniv.) e
esposa; Benvindo Gonçalves Durães; Maria Fernandes Vieitas Paradela; Mário Brandão Rodrigues e esposa; Pais e sogro de Gaspar
Rego; Domingos Parente de Sousa e esposa; António Gomes Moreira Rego e irmão Domingos; Amaro José Barreiros Lopes; Joaquim
Figueiredo e esposa; Francisco Ramos e esposa; Alexandre Soares
Ribeiro; Manuel de Sousa Alves
Qui
18 Ema de Brito Peixe (30.º dia); José Gomes Maciel e esposa; João
Francisco Assis Coxixo (aniv.); José Fernandes Gomes do Rego e
filho; Vitória Martins da Fonte, marido e filho; Florinda Fernandes
de Carvalho e marido; Alcinda Gonçalves Martins Reis Santos;
Belmira Rodrigues Machado, marido, pais e sogra; Maria Amália
Afonso Machado; Alexandre Soares Ribeiro; Manuel de Sousa
Alves; Em ação de graças a S. Bento
Sex
18 Pais de Luís Ruas; José Carlos Fernandes Cerqueira, avós e sogros;
Manuel Rodrigues Montes; Maria da Conceição de Jesus; Maria Júlia
Moreira Borlido da Costa, pai e sogros; António Maciel Ligeiro (aniv.);
Manuel de Sousa Alves; Em ação de graças a S. José
Sáb
18 Em ação de graças pelos 25 anos de Matrimónio de Joaquim Manuel
Panza Amorim e Conceição de Fátima Rodrigues Pedrosa Amorim;
Casimiro Crespo Pereira e esposa; Maria Alice Silva Carvalho Esteves,
pais e irmãos; Valdemar Pimenta da Gama e sogros; Maria da Costa
Morais, marido e filho; Adriano Afonso Branco; Florinda dos Santos
Barbosa e pais; Aida Faria Paixão, marido e filho; José Gonçalves de
Melo, pais e sogros; Manuel de Sousa Alves; Manuel Domingos Melo
Oliveira (aniv.); José Dinis Pacheco; Henriqueta Martins da Cruz e
irmã; Clemente Fernandes da Costa Parente; Sandra Maria de Passos
Barreiros; João Afonso Gonçalves e genro
José Joaquim Ferreira Amarelo (aniv.); Serafim Gonçalves de Azevedo;
Dom
9
Paulo Jorge da Costa Ramalho e pai; Braselina Gomes do Rego e marido; Ema Rodrigues da Silva; Arminda da Silva Amorim, pais e sogros;
Emídio Sousa Reigada e esposa; Floriano dos Santos Martins (aniv.);
Ana Araújo da Costa; Esmeralda Miranda, marido, pais e irmã; Luciano
Passos Viana e esposa; Eduardo Pinto; Manuel de Sousa Alves
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14.º Domingo Comum – Ano C
«designou o Senhor setenta
e dois discípulos e enviou-os
dois a dois à sua frente, a
todas as cidades e lugares
aonde Ele havia de ir. E
dizia-lhes: “A seara é grande,
mas os trabalhadores são
poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores
para a sua seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa
nem alforge nem sandálias…”.» (Evangelho)

Diocese de Viana declara a
sua «profunda emoção e
gratidão» pelo futuro santo
Bartolomeu dos Mártires

D. Anacleto Oliveira realça momento
que deve «inspirar» as comunidades
A Diocese de Viana do Castelo reagiu
com “profunda emoção e gratidão” ao
anúncio da promulgação do decreto, por
parte do Papa Francisco, para a canonização
de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, antigo
bispo daquele território.
Em comunicado enviado este sábado à
Agência ECCLESIA, o atual bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, salienta uma ocasião de “graça” que deve também
motivar uma maior “responsabilidade” da
parte das comunidades católicas da região e
de todo o país, no sentido de “se sentirem
motivadas a seguir o seu exemplo e a se

deixarem inspirar pela sua intercessão”.
Frei Bartolomeu, nascido em Lisboa, em
1514, e que foi também responsável pelo território que hoje compreende as dioceses de
Braga, Bragança-Miranda e Vila Real, está
sepultado na Diocese de Viana do Castelo.
Foi neste território que o bispo português, depois de resignar em 1582, por motivos de idade, viria a falecer em 1590, no
Convento de Santa Cruz.
Ao ser tornada pública a notícia da
canonização de Bartolomeu dos Mártires,
com leitura solene do decreto de canonização previsto para 10 de novembro, em Braga, D. Anacleto Oliveira sublinha a sua alegria e o contentamento de toda a diocese
vianense, por ver “concretizado algo que os
cristãos do Alto Minho há muito esperavam
e desejavam”.
Aquele responsável faz ainda votos de que
este acontecimento possa ser potenciado no
âmbito das comemorações dos 40 anos da
Diocese de Viana do Castelo, “uma oportunidade que deve ser aproveitada”, e refere que
mais à frente “serão dadas informações mais
precisas sobre as celebrações que serão organizadas para assinalar a canonização.
Para já, D. Anacleto Oliveira convida
todas as comunidades e paróquias da Diocese
de Viana do Castelo a marcarem presença na
Eucaristia a que irá presidir, no dia 18 de
julho, memória de Bartolomeu dos Mártires,
na igreja do Convento de São Domingos
(Paróquia de Monserrate), onde o antigo bispo
e futuro santo está sepultado, uma celebração
com início marcado para as 18h30.
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14.º Domingo do Tempo Comum – Ano C
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Is. 66, 10-14c
2.ª Leitura: Gál. 6, 14-18
Evangelho: Lc. 10, 1-12.17-20

- “pedi ao Senhor da
messe…”? Esta ordem de Cristo é bem conhecida da
Igreja e não é só agora – que a crise de vocações para o ministério sacerdotal ou para a vida
religiosa se tornou verdadeiramente preocupante, pelo menos no hemisfério norte –, que ela
mobiliza muitos cristãos à oração.
Mas, apesar do seu modo taxativo e da clareza da sua formulação, ela suscita-me dúvidas:
não é o mesmo Senhor que procurou trabalhadores para sua vinha até à “undécima hora” (cf.
Mt. 20) e que “amou tanto o mundo que lhe
entregou o seu próprio Filho” (Jo.3)? Como
precisa agora de ser ‘tocado’ pelos nossos pedidos para enviar trabalhadores para a sua messe?
No texto de hoje de S. Lucas parece-me
encontrar resposta para estas dúvidas: é que ao
mandato “pedi ao senhor da messe” segue-se o
envio imediato dos seus ouvintes – “Ide” – e eram
‘setenta e dois’, isto é, todos os seus discípulos!

Então, esta oração pelas vocações talvez
seja mais para que o Senhor nos torne disponíveis para sermos enviados do que para que Ele
envie os outros. Não é para aqui que aponta o
lema deste ano missionário em Portugal “todos,
tudo, sempre em missão” e do outubro missionário “batizados e enviados”? Mas a realidade
das nossas comunidades cristãs é bem diferente:
ao lado de um pequeno núcleo de cristãos comprometidos, sobre os quais recai toda a responsabilidade e todo o trabalho, mantém-se um
elevado número de cristãos meramente espectadores e consumidores dos produtos religiosos,
que até manifestam alguma disponibilidade
pontual, mas que recusam assumir um compromisso permanente.

Por isso, a maioria das comunidades cristãs vai definhando na eterna repetição das
mesmas receitas, sem criatividade, sem alegria, sem entusiasmo contagiante. Esquecemo-nos que a própria ‘missa’ é ‘missão’ e traduzimos o “Ide” final, não por envio, mas por
um (finalmente) ‘acabou’: podemos ir em paz,
pois a obrigação está cumprida!
Talvez seja oportuno relembrar as afirmações de Bento XVI na cidade do Porto,
aquando da sua visita ao nosso País: “É preciso voltar a anunciar com vigor e alegria o
acontecimento da morte e ressurreição de
Cristo, coração do cristianismo, fulcro e sustentáculo da nossa fé, alavanca poderosa das
nossas certezas, vento impetuoso que varre

qualquer medo e indecisão, qualquer dúvida e cálculo humano. A ressurreição de
Cristo assegura-nos que nenhuma força
adversa poderá jamais destruir a Igreja.
Portanto a nossa fé tem fundamento, mas é
preciso que esta fé se torne vida em cada
um de nós. Assim há um vasto esforço capilar a fazer para que cada cristão se transforme em testemunha capaz de dar conta a
todos e sempre da esperança que o anima:
só Cristo pode satisfazer plenamente os
anseios profundos de cada coração humano e responder às suas questões mais
inquietantes acerca do sofrimento, da
injustiça e do mal, sobre a morte e a vida
do Além”.
Na mesma linha, escreve o Papa Francisco na sua mensagem para o próximo Dia
Mundial das Missões: “Sê homem de Deus,
que anuncia Deus … Cada um de nós é
uma missão no mundo, porque fruto do
amor de Deus”.
Por isso, vale a pena continuar a pedir
ao “senhor da messe que envie operários
para a sua messe”, mas não nos esqueçamos que, antes de mais, é cada um e cada
uma de nós que Ele quer enviar! Estamos
disponíveis para ser enviados?
Pe. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Festa do Sagrado Coração de Jesus:
Encerrando o Tríduo de Pregações, promovido pela Associação do Apostolado da
Oração, realiza-se neste domingo, dia 7, às
9 h., a Festa em honra do Sagrado Coração
de Jesus, com Eucaristia solene e Sermão
em honra do Sagrado Coração de Jesus,
seguida de Procissão solene em honra do
Santíssimo Sacramento. Participe!

Peregrinação à Senhora do Minho:
Lembramos que se realiza neste domingo, dia 7, a Peregrinação Diocesana ao
Santuário de Nossa Senhora do Minho,
na Serra de Arga.
O cortejo automóvel com a imagem
peregrina da Senhora do Minho sairá da
Matriz de Caminha às 14 horas e chegará
à Chão Grande, na Serra de Arga, junto
do Santuário, pelas 15 horas. Depois da
entrada festiva do andor com a imagem
peregrina no seu Santuário, seguir-se-á a
Eucaristia presidida pelo nosso Bispo, D.
Anacleto Oliveira. Participe!
Dia do Migrante: Conforme consta
no Programa do Conselho Pastoral Paroquial, vai realizar-se um Encontroconvívio para Migrantes e paroquianos
em geral, na Sr.ª do Crasto, S. Romão do
Neiva, em 11 de agosto próximo, a partir
das 10,30 h.
Do programa consta: 11 h. – Eucaristia; 12 h. – Almoço partilhado (levar farnel); 14,30 h. – Tarde de Convívio, com
jogos tradicionais e animação musical.
Marque na sua agenda e convide
familiares, amigos e vizinhos, especial-

mente os que são ou já foram migrantes,
para participarem neste Encontro-convívio.

Este evento, promovido pelo Conselho Pastoral Paroquial de Areosa, é aberto a toda a gente que queira celebrar o
Domingo das Migrações.
Para preparar o evento, haverá uma
reunião dos organizadores com o pároco

na próxima terça-feira, dia 9, às 21.15 h.,
no Centro Paroquial.
Reunião da Direção do Centro
Social: A Direção do nosso Centro
Social tem a sua reunião mensal na próxima quarta-feira, dia 10, às 21,15 h., no
Centro Paroquial.

Reunião do CPAE: A reunião mensal
do Conselho Paroquial para os Assuntos
Económicos (CPAE) realiza-se na próxima
quinta-feira, dia 11, às 21,15 h., na sala da
Secretaria Paroquial.
Qualquer paroquiano que deseje apresentar ao Conselho algum assunto referente
à administração dos bens da paróquia, pode
fazê-lo no início da reunião, antes da ordem
do dia.
Reunião do MCC: O pároco reúne
com os Cursilhistas da paróquia no próximo sábado, dia 13, às 16 h., na sala da
Secretaria Paroquial.
Ultreia Diocesana do MCC: No próximo domingo, dia 14, a partir das 10 h., na
Senhora da Cabeça, em Freixieiro de Soutelo, realiza-se a Assembleia anual dos
Cursilhos de Cristandade da nossa Diocese,
chamada de “Ultreia” Diocesana. De
manhã, há reunião de grupo, seguindo-se o
almoço-convívio de farnel. De tarde, há a
apresentação de um tema de formação, este
ano intitulado “MCC – Movimento de
Evangelização”, terminando com a Eucaristia presidida pelo nosso Bispo, D. Anacleto Oliveira.
O evento é aberto a toda a gente. Participe!
Eucaristia festiva do Areosa Ativa:
Realiza-se este ano na igreja paroquial do
Senhor do Socorro, no próximo domingo,
dia 14, às 10,30 h., a Eucaristia festiva,
integrada no “Areosa Ativa” e promovida
pela Junta de Freguesia de Areosa, com a
participação de todas as associações da freguesia. Participe!
(Continua na pág. 4)

