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Estimados irmãos e irmãs em Jesus, 
mais uma vez nos encontramos em 
festa para celebrar Jesus na 

Eucaristia. Neste 
Domingo, as crianças do 
3º ano da catequese das 
paróquias de São 
Francisco e do Atouguia 
vão receber pela primeira vez Jesus nos seus corações, vão comungar o Corpo 
de Cristo e assim tornam-se membros deste celestial banquete que é a Eucaristia. 
Neste Domingo, Jesus fala para estas crianças, Ele compara a Sua Palavra ao 
grão de trigo… o homem semeia, a terra acolhe e nesta dinâmica entre uma 
mão que semeia e uma terra que acolhe, gera-se Vida! Assim é a comunidade 
cristã que toma parte na Eucaristia, Ele, Jesus, é quem semeia a Sua Palavra que 
é proclamada desde o Ambão, a terra que acolhe é o coração de todo aquele 
que se abeira do altar… E a Vida, o Reino acontece por si! A nós cristãos basta-
nos ser terra, a terra é humilde, silenciosa, limita-se a estar por baixo e receber o 
sol, a chuva, a semente… e é nesta disponibilidade da terra que o milagre da vida 

acontece! Com a mesma humildade encontramos a pequenez do grão de mostarda, é a 
mais pequena das sementes mas que ao ser semeada cresce e torna-se a maior das plantas 
da horta «que até os pássaros se abrigam nos seus ramos». Assim caros cristãos que neste 
Domingo estejamos simplesmente disponíveis para esta Palavra, Jesus quer continuar a 
escolher o meu e o teu coração para realizar o Seu Reino. Santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 18 a 24 de Junho de 2018 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
18 – 06 – 2018 

 Missa - 19h Missa - 20h 
Terça-feira 

19 – 06 – 2018 
 

Cartório – 18h 
Missa – 19h  

  

Quarta-feira 
20 – 06 – 2018 

 Missa - 8h 
Cartório 

Cartório – 18h 
Missa – 19h 

Quinta-feira 
21 – 06 – 2018 

Missa 16:30 
Sessão Solene 

Santa Casa - 15h 
 

 

Sexta-feira 
22 – 06 – 2018 

 

 Cartório – 17h 
Missa – 19h 

 

SÁBADO  
23 – 06 – 2018 

Missa – 16:30 Missa – 17:40 Missa – 20h 

24 – 06 – 2018 
DOM XII TEMPO 

COMUM 

Missa – 11h Missa 9:30 
 

Missa – 16h 
São João 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
CAMPO DE FÉRIAS CATÓLICO: jovens dos 10 aos 14 anos, 22 a 27 de Julho na aldeia 
do padre Américo, orientado por jovens católicos, a inscrição são 25€. Podem se 
inscrever na paróquia 
 Próxima quarta‐feira, temos uma macarronada na casa de chá cúpula a partir 

das 12:30. Portugal joga às 13h 
 Festa de São João Batista no Atouguia 

 
Paróquia do Atouguia 
 Precisamos da ajuda de todos para preparar a nossa festa.  
 Próximo Sábado o carro parrará pelos sítios a partir das 11h 
 As senhoras devem estar na igreja no sábado a partir das 13h 
 Apelamos à presença de todos os movimentos nas nossas festas 
 A cera estará à venda uma hora antes da Missa 
  
  

 
Paróquia da Calheta 
 Reunião com o Conselho Económico, terça‐feira às 19:30 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
  


DOMINGO XI DO TEMPO COMUM 



Evangelho de domingo, dia 24 de junho 2018 
Nascimento de São João Baptista - Solenidade - Ano B 

Evangelho segundo S. Lucas 1,57-66.80.    
Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. 
Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe tinha feito tão grande 

benefício e congratularam-se com ela. 
Oito dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, 

Zacarias. 
Mas a mãe interveio e disse: «Não, Ele vai chamar-se João». 
Disseram-lhe: «Não há ninguém da tua família que tenha esse nome». 
Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o menino se 

chamasse. 
O pai pediu uma tábua e escreveu: «O seu nome é João». Todos ficaram 

admirados. 
Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua e começou a falar, 

bendizendo a Deus. 
Todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a região montanhosa da 

Judeia se divulgaram estes factos. 
Quantos os ouviam contar guardavam-nos em seu coração e diziam: «Quem virá 

a ser este menino?». Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. 
O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se. E foi habitar no deserto até 

ao dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação. 
 

Papa desafia cristãos ao «testemunho na simplicidade» 
O Papa salientou hoje no Vaticano a missão de fecundidade que cada cristão tem 

no mundo, em ser “sal e luz” da sociedade mas com simplicidade, sem procurar os 
holofotes ou reconhecimento. 

“Nós não somos protagonistas dos nossos méritos”, frisou Francisco na homilia 
da missa que celebrou esta terça-feira na Casa de Santa Marta. Uma Eucaristia 
onde o Papa argentino lembrou que “o maior testemunho do cristãos é dar a vida 
como fez Jesus, isto é, o martírio”. 

“Mas há também outro testemunho, de todos os dias, que começa pela manhã 
quando se acorda, e termina à noite, quando se vai dormir: o do simples 
testemunho quotidiano”. Pode “parecer pouco”, continuou Francisco, mas “com 
pouco” Deus “faz milagres, faz maravilhas”. 

E prosseguiu depois com os exemplos da luz e do sal. 
“A luz não ilumina para si mesma, está sempre ao serviço”, o mesmo com o sal, 

por si mesmo não vale nada, “está ali para ajudar a preservar, para dar sabor às 
coisas. Um testemunho na simplicidade”, reforçou o Papa, para quem os cristãos 
devem ser hoje sinal de esperança “para as pessoas, para ajudar nas horas de 
escuridão”. 

Por isso devem perguntar a cada fim do dia: “Hoje eu fui sal? Hoje fui luz? Esta é 
a santidade vivida a todo o momento”, completou.     Cidade do Vaticano, 12  jun 2018 (Ecclesia)  
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