AÇÃO PASTORAL: 14 a 20 de Agosto de 2017
CALHETA
S. FRANCISCO
ATOUGUIA
Segunda-feira
14 – 08 – 2017
Terça-feira
15 – 08 – 2017
N.S. Assunção
Quarta-feira
16 – 08 – 2017

Missa – 19h
Missa - 11h

Missa - 9:30

Santa Casa – 16h

Sexta-feira
18 – 08 – 2017
SÁBADO
19 – 08 – 2017

Missa – 16:30

Missa - 20h

20 – 08 – 2017

Missa – 11h

Missa – 16h
S. Sacramento

DOMINGO XX
TEMPO COMUM

Missa - 8h
Cartório - 18h
Missa - 19h

Quinta-feira
17 – 08 – 2017

Boletim das Paróquias da Freguesia da Calheta
Calheta
S. Francisco
Atouguia

Orago Espírito Santo
Orago S. Francisco Xavier
Orago S. João Baptista

Ficha Técnica: Director: O Pároco e Equipa Executiva: António Roque, Cristina e Rui Sousa

Telefone: 291822926/Fax 291824896 Tlm do Pároco: 965250355

Paróquias da Calheta: O Meu Imaculado Coração triunfará

www.paroquiasdacalheta.com
Missa – 8h
Cartório
Missa – 18h
Missa – 8h

PUBLICAÇÕES GERAIS
Ø Juventude, quarta feira dia 16 pelas 20h na igreja do Atouguia, por favor
tragam as respostas às questões do Santo Padre e cânticos para o terço

Família Cristã, vamos ajudar uma missão paulista em Angola, a revista
custa 3€
Paróquia do Atouguia

ü Contas da Festa do Imigrante
ü
ü

Paróquia da Calheta

ü Estamos a preparar a festa de Nossa Senhora dos Bons Caminhos, reunião de
preparação da festa na terça feira dia 22 de Agosto pelas 19h
ü

Paróquia de São Francisco Xavier

DIA DA COMUNHÃO

Missa – 19h

ü Dia 16 de Agosto, vamos colocar as flores no arraial
ü Pedimos a colaboração de todos para ornamentação do tapete de flores
ü Atenção confraria, é a Festa da Vossa responsabilidade, pedimos a vossa
presença com as capas e fitas
ü O carro passará no Sábado pelas 13h para recolher ofertas para a barraca
ü

Nº 414 – Série III – 13 de Agosto de 2017
DOMINGO XIX TEMPO COMUM

Tende Confiança. Sou eu.
Não temais!
Irmãos e irmãs, na liturgia deste
Domingo podemos louvar a Deus com
o salmo 28: Sobre as águas do dilúvio,

senta-Se o Senhor, *
o Senhor senta-Se como Rei
eterno.
O Senhor dá força ao seu povo, *
o Senhor abençoa o seu povo na paz.

Quem de nós não passa por tempestades, por grandes dificuldades na
vida? Normalmente recorremos a Deus precisamente no meio das maiores
turbulências da vida… também os discípulos gritaram por socorro quando
as ondas açoitavam o barco, gritaram ainda mais quando viram Jesus
caminhar sobre as águas, pensando que fosse um fantasma! É o nosso
quotidiano ali espelhado irmãos, a nossa tendência é olhar a vida segundo
as nossas medidas, e quem sabe se também para nós Jesus continua a ser
também um fantasma? Uma figura do passado… Pois é Ele mesmo que
faz questão de, com voz forte, primeiro anunciar que não é nenhum
fantasma, que é Ele, que está vivo e depois, com a mesma voz acalma a
tempestade! Todo aquele que confia no Senhor, jamais será confundido! Todo
aquele que põe a sua vida nas mãos do todo-Poderoso não está livre de
tempestades, de problemas, mas sem dúvida enfrenta-os de maneira diferente, em
paz e vive com renovada alegria e paz interior! Votos de um Domingo cheio de
paz para todos.
Pe Silvano Gonçalves

Evangelho de domingo, dia 20 de agosto 2017
XX Domingo do Tempo Comum - Ano A
Evangelho segundo S. Mateus 15,21-28.

Naquele tempo, Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia.
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar:
«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente
atormentada por um demónio».
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e
pediram-Lhe: «Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós».
Jesus respondeu: «Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel».
Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo: «Socorre-me, Senhor».
Ele respondeu: «Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos
cachorrinhos».
Mas ela insistiu: «É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos comem das
migalhas que caem da mesa de seus donos».
Então Jesus respondeu-lhe: «Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas». E,
a partir daquele momento, a sua filha ficou curada..
Palavra da salvação.

“A quem compreendeu esta verdade basilar, Deus confia a missão mais bela do
mundo: o amor pelos irmãos e as irmãs, o anúncio duma misericórdia que Ele não nega
a ninguém. E esta é a nossa esperança, avancemos”, referiu Francisco.
O Papa deixou uma saudação aos peregrinos de língua portuguesa, convidando todos a
permanecerem “fiéis” a Jesus Cristo.
“Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para o Reino de Deus e a
verdadeira liberdade. Que 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”
acrescentou.
Nas palavras que dirigiu aos peregrinos e visitantes de língua germânica, Francisco
recordou o tempo de férias, desejando que o mesmo ofereça “ocasiões para sentir a
alegria de viver o amor de Cristo” com a família e os amigos.
“Jesus ensina-nos a gostar, a perdoar e a oferecer-se aos outros”, realçou, com votos
de “boas férias”.
Francisco saudou depois um grupo de peregrinos polacos e emocionou-se ao ouvir a
atuação de um coro deste país.
Antes da audiência, o Papa cumprimentou vários dos presentes, que o esperavam à
entrada da sala, e abençoou uma grávida.
Cidade do Vaticano, 09 ago 2017 (Ecclesia)

Papa defende Igreja centrada na misericórdia, sem «desprezo» por quem erra

O Papa Francisco defendeu hoje no Vaticano uma Igreja centrada na
misericórdia, sem “desprezo” pelos que erram, e sublinhou a importância do
perdão no ensinamento de Jesus.
Na audiência pública semanal, (…) o pontífice lamentou que existam católicos
que “desprezam” os outros e se julgam "perfeitos". “É triste, isto”, advertiu.
A intervenção realçou que os contemporâneos de Jesus reagiram com críticas e
acusações de “blasfémia” perante o seu ensinamento em relação ao perdão dos
pecados, o que em última instância o levaria a ser crucificado.
“Perante esta incompreensão, o Filho de Deus morreu na cruz para perdoar as
nossas falhas e para que possamos ser realmente livres”, realçou o Papa.
Francisco recordou a “proximidade de Jesus com os descartados, especialmente
com os pecadores”, revelando o coração de Deus que quer a cura destas pessoas.
“Ainda hoje há tantas pessoas extraviadas, porque não encontram ninguém
disponível para as olhar de modo diferente do comum, ou seja, com os olhos, com
o coração de Deus: disponível para as olhar com esperança”, observou.
Jesus, acrescentou o Papa, vê uma possibilidade de ressurreição “mesmo para
quem acumulou opções erradas, está sempre lá, com o coração aberto”.
A crucifixão de Cristo, sublinhou Francisco, é o símbolo de uma fé que não aceita
que o ser humano “arruíne toda a sua existência com o pensamento de não poder
ser acolhido pelo coração misericordioso de Deus”.
Jesus oferece “a esperança de uma vida nova”, uma vida “caraterizada pelo
amor”.

