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Nº 601 – Série III – 26 de Junho de 2022 
DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS QUE TANTO NOS AMAIS 
Caros cristãos, o mês de Junho é 
tido no calendário cristão como o 
mês do Sagrado Coração de Jesus. 
Celebrar o Sagrado Coração é 
festejar o Amor de Deus, a alegria 

de sermos amados. Santa Margarida Alacoque a grande apostola 
do Sagrado Coração assim, deixou escrito: “Jesus Cristo é o 
único verdadeiro amigo de nossos corações que não 
foram feitos senão para ele só. Assim, não podem 
encontrar repouso, alegria, nem plenitude senão Nele”. 
Hoje talvez seja oportuno nos perguntarmos a nós 
próprios, o que vai no meu coração? O que mais temo? 
O que desejo? O que me alegra? O que me entristece? 
O nosso coração é um mundo e santa Margarida ensina 
que é no Sagrado Coração que encontramos o repouso 

que tanto desejamos. Olhemos para o Coração de Jesus em 
paz e confiança e aprendamos a ser mais felizes no nosso 
dia a dia. Feliz e santo Domingo para todos 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 27 de Junho a 3 de Julho de 2022 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
27 – 06 – 2022 

 Missa – 19h  

Terça-feira 
28 – 06 – 2022 

Cartório – 17:30 
Missa – 19h 

  

Quarta-feira 
29 – 06 – 2022 

S. PedroS Paulo 

 Missa – 8:30 
Cartório 

Cartório – 17:30 
Missa – 19h 

Quinta-feira 

30 – 06 – 2022 
  Confissões – 19h 

Missa – 20h 
Sexta-feira 

01 – 07 – 2022 
 Adoração – 18h 

Missa – 19h 
Missa – 20h 

 
Sábado 

02 – 07 – 2022 
Missa – 16:30 Missa – 17:40 Missa – 20h 

Ador/Conf. – 9h 
03 – 07 – 2022  
DOMINGO XIV 

TEMPO COMUM 

Missa – 11h 
 

Missa – 9:30 
 

Missa – 16h 
Santíssimo Sac. 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
Festa do Santíssimo Sacramento na paróquia do Atouguia, dias 2 e 3 
de Julho  
 
Paróquia do Atouguia 
ü Festa de São João: é muito importante a colaboração de TODOS, nos 

ingredientes para as empanadas, semilhas, cebolas, etc. Todos são 
responsáveis pelo bom funcionamento da festa. O carro passará a 
partir das 10h dia 2 de Julho 

ü  No dia 23 a partir das 13h é para estar na barraca 
ü Temos um DVD que comemora os 10 anos da nossa igreja, custa 10€ 
ü Pedimos a colaboração de todos no tapete do Santíssimo Sacramento 
ü Toda a Confraria deve comparecer na Missa com as suas capas/ fitas 
ü  

Paróquia da Calheta 
ü  

Paróquia de São Francisco Xavier 
ü  
ü  
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Evangelho do Domingo 
Dia 03 julho de 2022 

DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 
Naquele tempo, 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, nem vos demoreis 
a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes 
nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. E se 
lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre 
eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, 
comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador 
merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. 
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, 
comei do que vos servirem, curai os enfermos que 
nela houver e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino 
de Deus’. Mas quando entrardes nalguma cidade e 
não vos receberem, saí à praça pública e dizei: ‘Até 
o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés 
sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo: Está 
perto o reino de Deus’. Eu vos digo: Haverá mais 
tolerância, naquele dia, para Sodoma do que para 
essa cidade». Os setenta e dois discípulos voltaram 
cheios de alegria, dizendo: «Senhor, até os 
demónios nos obedeciam em teu nome». Jesus 
respondeu-lhes: «Eu via Satanás cair do céu como 
um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e 
escorpiões e dominar toda a força do inimigo; nada 
poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis 
porque os espíritos vos obedecem; alegrai-vos antes 
porque os vossos nomes estão escritos nos Céus». 
 
Palavra da salvação. 

 

Acontece na Diocese 

V  24 junho – Dia do Clero na 
Paróquia de Cristo Rei 
  

 
 
https://www.diocesedofunchal.co
m/ 
 
V Paróquias assinalam este 
fim de semana Festa em honra 
de S. João Batista: 
 
Paróquia do Atouguia; 
Paróquia da Fajã da Ovelha;  
Paróquia de S. Martinho 
 

 
 
https://www.jornaldamadeira.com/ 
 
V Sínodo 2021-2023: Diocese 
do Funchal assume desafio de 
criar mais meios e espaços de 
escuta 
 

 
 
https://www.jornaldamadeira.com/ 
 

 
 
 
 

Fonte: https://pt.aleteia.org/ 

  

João é filho único de um 
casal idoso e estéril. Seu 
nascimento foi motivo de 
muita alegria entre os 
vizinhos e parentes. Por 
ocasião da circuncisão, no 
oitavo dia, uma multidão se 
reuniu para festejar e dar-lhe 
o nome de seu pai Zacarias, 
como era costume. Mas a 
mãe se opôs, 
categoricamente, dizendo 
que se chamaria João. O pai 
confirmou e, de mudo, 
começou a falar. O menino 
cresceu e vivia no deserto. 
como adulto, vivia 
rudemente, tanto no vestir 
como no comer (Mt 3,4). 
Começou a pregar, quase 
que aos gritos: o Messias 
está perto e, para acolhê-lo, é 
necessário conversão e 
confissão dos pecados. 
Quem aceitava, recebia um 
banho no Jordão como sinal 
de penitência (Lc 3,1-20). 

 

A origem das festas em redor deste Santo 
popular teve origem no Hemisfério Norte, em 
junho, quando se iniciava as colheitas. Os 
agricultores ofereciam os primeiros feixes às 
divindades, agradecendo a colheita e pedindo 
proteção contra as pestes e estiagens. Alegria, 
comida farta, fogueira com saltos sobre as 
chamas e danças ao seu redor – era a 
característica desta festa. Por que o dia 24 de 
junho? Neste dia, acontece o solstício do verão, 
isto é, o dia mais longo e, consequentemente, a 
noite é a mais curta. No transcorrer da história, 
especialmente, na Idade Média, a Igreja 
Católica, no intuito de cristianizar as “festas 
pagãs”, adotou a metodologia de, nelas, inserir 
conteúdos cristãos. João Batista nasceria, 
então, seis meses e um (01) dia antes do 
nascimento de Jesus. Por isso é o Precursor. E 
a celebração neste dia, dia do seu nascimento. 

 

Os nomes das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, têm quase 1000 anos de 
idade. Diferentemente do que pareceria, eles não foram criados aleatoriamente, 
mas originaram de um hino dedicado a São João Batista, composto há 1200 anos, 
no qual cada frase era cantada um grau acima na escala musical. Os nomes das 
notas vêm da primeira sílaba de cada uma dessas frases, com apenas duas 
adaptações: o “ut” foi trocado por “dó” para facilitar o solfejo, enquanto o “si” é 
formado pelas iniciais de Sancte Iohannes (“ó São João”). 
 “Ut queant laxis” ou “Hymnus in Iohannem“: 
Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum. Solve polluti Labii 
reatum Sancte Iohannes. (“Ó São João, limpa a culpa do lábio impuro, para que 
os servos possam ressoar a pleno pulmão as maravilhas dos teus feitos”.) Foi 
composto no século VIII pelo monge beneditino Paulo Diácono, que também era 
historiador. Ele vivia na Lombardia, (atualmente, norte da Itália). 
Guido D’Arezzo foi outro monge beneditino, também italiano, que, já no século XI, 
recorreu a esse cântico para nomear os sons hoje tão conhecidos dessa escala. 
Grande conhecedor da arte musical, Guido regia o coro da catedral de Arezzo. Por 
ter sido o responsável pela nomeação das notas musicais, acabou por se tornar 
uma das figuras mais importantes da história da música. 
 

Curiosidades em torno da figura de 
S. João Batista 
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