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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
MISSAS
Hora
Intenções
18h00 Maria Fernanda Vieites Branco (30.º dia); Rosa Enes de Morais (30.º dia); Maria Ludovina de Miranda Maciel (30.º dia);
José António da Silva e esposa; Evaristo Martins da Silva,
esposa, sogros e tias; Baltazar Salvador Correia Santos; Lucinda Dantas Gonçalves; Francisco Enes Franco; Maria
Alice Martins Arezes
Ter 18h00 José Correia do Rego; Noé Enes Ramos; Joaquim Afonso
Barbosa; Domingos Viana Baganha; Maria Rosa Oliveira
Ferreira e marido; Maria Alice Martins Arezes
Qua 18h00 Palmira Enes Morais; Aurora Cerqueira; Pais de Ester Reis;
Maria Alice Martins Arezes; Ernesto José Gomes e esposa
Qui 18h00 José Pires Marrocos e esposa; Benvindo Gonçalves Durães;
Maria Fernanda Vieitas Paradela; Mário Brandão Rodrigues,
esposa e genro; António Gomes Moreira Rego e irmão;
Amaro José Barreiros Lopes; Francisco Ramos e esposa; Joaquim Figueiredo e esposa; Fernando Afonso Machado; Fernanda Figueiredo Pires; Maria Alice Martins Arezes; Joaquim Lopes Sousa
Sex 18h00 José Gomes Maciel e esposa; Vitória Martins da fonte, marido e filho; Ema de Brito Peixe e marido; Maria Gonçalves
Coxixo e marido; Maria Alice Martins Arezes
Sáb 18h00 Pais de Luís Ruas; Manuel Rodrigues Montes; Maria da
Conceição de Jesus; Maria Júlia Moreira Borlido da Costa,
pai e sogros; António Maciel Ligeiro, esposa e filho; Manuel
da Silva Rocha (aniv.) e família; Casimiro Crespo Pereira e
esposa; Cecília Gonçalves Felgueiras e marido; Henriqueta
Martins da Cruz e irmã; António Enes Baganha e Maria Fernandes Loroto; Celeste Martins Ramos; Maria Alice Martins
Arezes; Venâncio Loureiro Durães, pais, irmã e sobrinho;
Em ação de graças a São José
Dom 09h00 Paulo Pereira da Cruz; Maria Alice Silva Carvalho Esteves, pais
e filhos; Maria da Costa Morais, filho e marido; Adriano Afonso
branco; Florinda dos Santos Barbosa e pais; José Gonçalves de
Melo e pais; Maria Joaquina Gonçalves e marido; João Afonso
Gonçalves e genro; Esmeralda Miranda, marido, pais e irmã;
Fernando Pires Figueiredo Pimenta da Gama e pais; Celso Duarte Gonçalves Gomes e nora; António Reis Afonso
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10.º Domingo Comum – Ano B
«Disse Jesus: “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
para sempre”. Referia-Se
aos que diziam: “Está possesso dum espírito impuro”. … Quem fizer a
vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã
e minha Mãe”.» (Evangelho)

Amor, o vento de Deus
Por: José Luís Nunes Martins
No dia em que já nada te espante,
morreste, ainda que o teu corpo possa
sobreviver muitos anos.
A criação é um processo subtil pelo
qual o pequeno se faz grande, através
de uma espécie de sopro que dá vida e
a sustenta. Mais ainda são as maravilhas em todas as outras coisas que, sem
terem vida, embelezam e engrandecem
o mundo em que vivemos.
Os mares, as montanhas e os vales,
os desertos e tudo quanto há de natural
debaixo do céu tem uma beleza capaz
de embalar um coração atormentado,
assim este consiga admirar a bondade
do mundo.
Repara no vento que não consegues

ver. Admira como apenas te é possível
ver o que ele faz.
Consegues ver uma árvore ou um
animal a crescer? Mas crescem. Com
calma, paciência e determinação.
Como se animados por um sopro que
os enche, até deles brotar mais vida.
Na criação, eis que as criaturas são
criadoras!
Só cria quem se dá. Quem faz
mundo a partir do que tem em si. Criar
é amar e esse é o caminho para a plenitude que não cabe em nós, mas que
depende de nós para se cumprir.
Está atento ao que te rodeia, há milagres a acontecer à tua volta. Admira
os mistérios que, mesmo sem compreenderes como acontecem, te ensinam a
dares-te ao mundo, fazê-lo mais belo.
Não esperes pelo vento de Deus. À
tua força e vontade de amar junta-se um
sopro vindo do céu, que não se deixa ver
ou sentir no momento, mas que é evidente quando, pouco depois de teres
cumprido a missão, olhares para o que se
passou!
Quem ama nunca adormece, sonha
ou acorda sozinho. Não porque Deus esteja no seu coração, mas porque vive e
habita no coração de Deus.
In Ecclesia, 28.05.2021
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10.º Domingo do Tempo Comum – Ano B
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Gén. 3, 9-15
2.ª Leitura: 2 Cor. 4, 13 – 5, 1
Evangelho: Mc. 3, 20-35

- “Quem fizer a vontade de Deus,
esse é meu irmão, minha irmã e
minha mãe.” Na primeira leitura, o autor do livro do Génesis levanos ao jardim do paraíso e relata o diálogo de Deus com
o homem: “Onde Estás?” Adão respondeu: “Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive
medo e escondi-me”. Desobedecendo a Deus os nossos
primeiros pais sentem vergonha e medo. Estes sentimentos são sinais de rutura com a anterior situação de inocência e de harmonia. A “árvore do conhecimento do
bem e do mal” significa o orgulho e a autosuficiência.
Não devemos prescindir de Deus para decidir por nós
próprios o que é bem e o que é mal.
Ao defender-se, o homem acusa a mulher: “a mulher,
que me deste por companheira, deu-me do fruto da árvore
e eu comi”. Vem, depois, a “defesa” da mulher: “a serpente enganou-me e eu comi”. Deus, é justo juiz. Deus
não abandonou a humanidade e anunciou a Boa Nova:
“Estabelecerei inimizade entre ti (serpente) e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te
esmagará a cabeça.” Da descendência da mulher havia de
nascer, Jesus o Salvador.
Adão e Eva tinham sido felizes, ao ponto de terem a
alegria de passear com Deus, “pela brisa da tarde”. Que
nostalgia desse tempo! A nossa alma tem sede de viver
com Deus. E Deus alimentou esse nosso desejo, revelando-nos: “As minhas delícias consistem em viver no
meio dos filhos dos homens!” Na plenitude dos tempos,
Deus Pai cumpriu a sua promessa. Jesus veio acampar no
meio de nós. “Habitou no meio de nós o Verbo cheio de
graça e da sua plenitude todos nós recebemos. A graça e
a verdade vieram por Jesus Cristo. (Jo. 1, 14) Jesus é o
Emanuel. “Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um
filho chamado Emanuel, que quer dizer Deus connosco.”

No Evangelho de hoje vemos Jesus rodeado da multidão e dos seus discípulos, sentados ao seu redor, escutando
as suas palavras. Que Boa
Nova! Que Feliz anúncio:
“Quem fizer a vontade de Meu
Pai, esse é Meu irmão, minha
irmã e minha mãe.”
Com a Liturgia recordamos: “Pai santo, Vós revelastes na plenitude dos tempos o
mistério
escondido:
Em
Cristo, novo Adão e em Maria, nova Eva, manifestaste finalmente a vossa Igreja, primícias da humanidade redimida.” (Prefácio de Nossa Senhora). Nós somos a nova família de Jesus. Ele ensinounos a chamar a Deus com o
nome de Pai.
Jesus fez-nos esta confidência: “Pedireis em meu
nome. Não digo que rogarei
por vós, porque o próprio Pai
vos ama, porque me amastes e
acreditastes que Eu vim de
Deus.” (Jo. 16, 26-27) Nós somos Seus filhos “muito amados.” Acerca dos que acreditam em Jesus e o recebem, S.
João escreveu no Prólogo do
seu Evangelho: “Estes não
nasceram da vontade da carne
e do sangue, mas de Deus.”
Obrigado, Jesus, porque hoje
nos revelais a nossa verdadeira identidade: nós somos a
vossa família.
In https://paroquiasaoluisfaro.org/

INFORMAÇÕES
Reunião de Catequistas: Os catequistas da nossa paróquia reúnem com o
pároco na próxima sexta-feira, dia 11, às
21,15 h.
Encontro Diocesano dos Zeladores
do Sagrado Coração de Jesus a 11 de
junho: Do Promotor Diocesano do
Apostolado da Oração na Diocese de
Viana do Castelo, Padre Paulo Emanuel,
recebemos a seguinte mensagem:
“As pessoas que propagarem esta
devoção terão os seus nomes escritos
no meu coração, donde jamais serão
riscados.” É nesta promessa feita por Jesus a Santa Margarida Maria que apoiamos o nosso sorriso (apesar de escondido pela máscara) de saber que, através
do nosso nome, estamos no Coração de
Deus.
Em tempo de pandemia, quando sabemos que o lugar mais seguro é dentro
da nossa própria casa, Jesus repete a
cada um dos membros da Rede Mundial
de Oração do Papa o que dissera à Sua
confidente: é n’Ele que temos a verdadeira morada, a mais resistente muralha
é a Misericórdia que jorra do Seu Coração Sagrado: por isso nos abeiramos e
entramos nesta Morada segura e que nos
segura!
A Igreja, pelo ministério apostólico do
nosso antigo Bispo, D. Anacleto, pediu
que, assim como durante décadas fez o
Reverendo Padre Moreira, viesse agora eu
convocar as zeladoras e os zeladores dos
Centros Paroquiais de todo o Alto Minho
para o encontro anual no agora Santuário
Diocesano do Sagrado Coração de Jesus,
que o mesmo senhor Bispo decretou como
sede do Apostolado da Oração.
Convido então Vossa Excelência a subir a Montanha de Santa Luzia,

peregrinando ao Santuário na Solenidade
do Sagrado Coração de Jesus, no dia 11 de
junho, sexta-feira. O Encontro de formação conduzido pelo Reverendo Padre Manuel Moreira começará às 14:00. Seguirse-á a adoração do Santíssimo e a Eucaristia, marcada para as 16h00.
Com toda a segurança humana encontrar-nos-emos, se Deus quiser, no “sítio do
costume”, o Coração d’O Misericordioso
Deus.
Saúde mais Próxima - Unidade Móvel de Saúde: A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Centro Humanitário do
Alto Minho – Cruz Vermelha Portuguesa
estão a implementar o projeto Saúde mais
Próxima - Unidade Móvel de Saúde
(UMS). Esta desloca-se às freguesias do
concelho, nas quais tem um ponto de paragem fixo para atendimento da população a título gratuito.
Na freguesia de Areosa, a UMS estará
a: 11 de junho e 2 de julho, das 9 às 11 h.,
na Junta de Freguesia.
Associação de Dadores de Sangue da
Freguesia de Areosa – Atividades de junho: A Associação de Dadores de Sangue
da Freguesia de Areosa, através do seu
Presidente, Hugo Costa, pede para divulgar que, neste mês de junho, promove as
seguintes atividades:
- Rastreio, na sede, no dia 13 de junho,
das 9 às 12 h.;
- Caminhada Saudável, no dia 27 de
junho, pelas 10 h., com início no adro da
igreja paroquial.
A inscrição para poder participar
nesta última atividade é obrigatória.
Contactos: Associação Dadores de Sangue Freguesia de Areosa, Rua da Boa
Viagem, n.º 350, 4900-662 Areosa –
VCT, Tlm: 915 005 888.
(Continua na pág. 4)

