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Nº 410 – Série III – 18 de Junho de 2017 
DOMINGO XI TEMPO COMUM 

«Viu as multidões e encheu-se de compaixão» 
 

Pois é meus irmãos, certamente que antes de 
começardes a ler, primeiro observastes as 
imagens que nos ajudam a perceber que esta 
expressão do Evangelista São Mateus 

continua a ser mais atual do que 
nunca… Jesus que vê as multidões e 
enche-se de compaixão. Qual foi a 
forma que Ele escolheu para resolver 
as necessidades da multidão que O 
circundava? Diz o Evangelho que 
escolheu doze, e «deu-lhes o poder de 
expulsar espíritos impuros e de curar todas as 
doenças e enfermidades»! Irmãos, tal como 
encontramos no Evangelho o nome 
dos doze discípulos que receberam tão 
nobre missão, hoje, num mundo tão 
turbulento, injusto e desumano, é o 
nosso nome que Ele escolhe! Sim, eu e 
tu, somos nós, que dizemos acreditar 
em Jesus Cristo que somos os 
chamados a tornar melhor e mais 

humano o mundo em que vivemos! Que esta Palavra nos desafie a semearmos 
sementes de Bem, a cultivarmos a cultura do Amor, da paz e da partilha. Que a 
nossa caridade não seja apenas teórica mas que se concretize em ações, em… 
ATITUDE! Santo Domingo para todos 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 19 a 25 de Junho de 2017 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
19 – 06 – 2017 

 Missa – 19h Missa – 19h 
 

Terça-feira 
20 – 06 – 2017 

Cartório - 18h 
Missa - 19h  

 Missa – 20h 
Confissões 

Quarta-feira 
21 – 06 – 2017 

 Missa – 8h 
Cartório 

Cartório - 18h 
Missa - 19h 

Quinta-feira 
22 – 06 – 2017 

 Santa Casa – 16h Missa 19h 
São Pedro 

Sexta-feira 
23 – 06 – 2017 

 Missa – 17:30 Véspera S João 
Missa 20h 

SÁBADO  
24 – 06 – 2017 

Missa 10h 
Dia do Concelho 

 São João Batista 
Missa – 16h 

25 – 06 – 2017 
DOMINGO XII 
TEMPO COMUM 

Missa – 11h 
Sag. Cor Jesus 

Missa – 9:30 
Sag. Cor Jesus 

Missa – 16h 
Sag. Cor Jesus 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
PASSEIO PAROQUIAL dia 30 de Julho, estão abertas as inscrições, vamos dar 
meia volta à Ilha, Almoço montado do Pereiro, Missa no Porto da Cruz 
ü Pedimos às zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, o favor de recolherem 

as ofertas para esta festa 
ü Próxima semana sai o nosso jornal VOZ CALHETENSE. Tem catequese e 

notícias locais, pedimos a vossa colaboração 

Paróquia do Atouguia 
ü Durante esta semana, pedimos a todos os homens que possam que venham 

ajudar a mantar a barraca e colocar mastros a partir das 18h 
ü 2º Domingo de Junho – 390€ 
ü Dia 24: Celebramos o nosso padroeiro e os 5 anos da dedicação da nossa igreja 
ü Sexta dia 23 o carro passará pelas 11h. As pessoas que trabalham na casa de chá 

devem comparecer na igreja a partir das 13h 
ü Dia 25 vamos ter conjunto oferecido pela casa de Chá 
ü  

Paróquia da Calheta 
ü As nossas Contas das festas 
ü Os autocarros irão descer à vila no dia do nosso passeio 
ü  

Paróquia de São Francisco Xavier 
ü Segunda dia 19: reunião de preparação das nossas festas – 19:30. Pedimos a 

presença dos membros do Conselho Pastoral Paroquial 
 

 



Evangelho de domingo, dia 25 de junho 2017 
XII Domingo do Tempo Comum -  Ano A 

Evangelho segundo S. Mateus 10,26-33. 
Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a 

descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se.  
O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; e o que escutais ao ouvido 

proclamai-o sobre os telhados.  
Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes 

Aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo.  
Não se vendem dois passarinhos por uma moeda? E nem um deles cairá por terra 

sem consentimento do vosso Pai.  
Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.  
Portanto, não temais: valeis muito mais do que todos os passarinhos.  
A todo aquele que se tiver declarado por Mim diante dos homens também Eu Me 

declararei por ele diante do meu Pai que está nos Céus.  
Mas àquele que Me negar diante dos homens, também Eu o negarei diante do 

meu Pai que está nos Céus».  Palavra da salvação. 

«Ninguém pode viver sem amor» (Cidade do Vaticano, 14 jun 2017 (Ecclesia)) 
O Papa Francisco defendeu hoje no Vaticano a força do amor para superar o mal e a 

infelicidade, sobretudo junto de quem se sente marginalizado ou esquecido. 
“Ninguém pode viver sem amor. Uma feia escravidão em que podemos cair é a de pensar 

que o amor tem de ser merecido”, (…) 
Francisco falou da “angústia do homem contemporâneo”, para quem é preciso ser forte e 

belo para que alguém se ocupe dele. 
“Tantas pessoas procuram hoje uma visibilidade, só para colmatar um vazio interior: 

como se fossem pessoas eternamente necessitadas de confirmação”, observou. 
O Papa sublinhou a importância de amar “gratuitamente”, à imagem de Deus, para evitar 

também “reações de ódio e de violência”. 
“Quando é um adolescente a não ser ou a não sentir-se amado, então pode nascer a 

violência. Por trás de tantas formas de ódio social e de vandalismo está muitas vezes um 
coração que não foi reconhecido”, sustentou. 

Francisco disse que Deus se aproximou da humanidade de forma “incondicional” e ama 
como um pai ou uma mãe, dando como exemplo as mães que têm filhos na prisão e nunca 
os abandonam. 

O Papa perguntou depois qual era o “remédio” para mudar o coração de uma pessoa 
infeliz e a multidão respondeu “o amor”, num diálogo concluído com uma salva de palmas. 

“É tempo de ressurreição para todos, tempo de levantar os pobres do desencorajamento, 
sobretudo os que jazem no sepulcro há tempo bem mais longo do que três dias”, apelou. 

(…) 
“Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para o Reino de Deus e a 

verdadeira liberdade. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a Bênção de Deus a 
todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja”. 
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