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O Senhor é a força do seu povo,  
o baluarte salvador do seu Ungido. 

Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai a vossa herança, 
sede o seu pastor e guia através dos tempos. 

Ano - XV 

Ano Litúrgico C 

19 de Junho de 2022 

Nº 814 

Atendimento do Pároco: Residência Paroquial - 4740-165 Belinho 

Ter.: 16:30 às 18:00 hs / Sáb:10:00 às 12:00 hs 

Telefone: 253 871 128  -  Telemóvel: 966 310 616 

VAMOS VIAJAR? 

Falar de viagens é falar de liberdade, de conhecimento, de 
riqueza interior, de coragem e de respeito por quem nos aco-
lhe. Falar de viagens é falar de prazer, é falar de destruir as 
amarras que nos prendem à nossa zona de conforto, é falar 
de quebrar a rotina e de nos abrirmos ao desconhecido. É 
falar de um despertar para a imprevisibilidade dos dias, para 
a alegria das descobertas, é tornarmo-nos ciganos de um 
tempo em que tudo é possível. Um tempo que não nos per-
tence e que percorremos descalços, sentindo, em pleno, a 
pulsação dos dias, na ânsia de saborear cada rua e viela, de 
conhecer novas histórias, novos hábitos e costumes, novos 
sabores e saberes, novos monumentos, esplanadas e mu-
seus, sem pressa e sem horas marcadas. Um tempo que nos 
permite andar de paragem em paragem, entre sorrisos, abra-
ços, descobertas e despedidas, fazendo nossos os lugares 
que vamos percorrendo e as histórias que vamos encontran-
do. Viajar não tem limite de idade, não tem meio de transporte 
certo, podemos fazê-lo sozinhos ou acompanhados, dentro 
ou fora das nossas fronteiras, com mais ou menos dinheiro. 
De carro, de camioneta, de comboio, de barco ou de avião. A 
pé, de bicicleta, à boleia ou com bilhetes adquiridos e viagens 
programadas. Em quartos de hotel ou parques de campismo, 
de mochila às costas ou com mala Samsonite, com datas 
definidas para o início e para o fim ou, então, sem relógio, 
sem agenda, sem limites, simplesmente viajar ao sabor do 
vento, à boleia, parando onde calha, pernoitando onde houver 
uma cama ou um abrigo. Viajar é uma aventura dos sentidos, 
é uma descoberta de nós mesmos, qualquer que seja o desti-
no, quer seja Dubai, Barcelona, Coimbra ou Gerês. Gonçalo 
Cadilhe, escritor de viagens, tendo percorrido mais países do 
que há espaço na memória, relata as suas viagens com histó-
rias fantásticas e convidativas, dizendo “Eu sou um nómada. 
Para mim, a viagem só se completa com o regresso.” E não 
será isto para quase todos nós? A viagem só se completa 
com o regresso? Com o regresso a casa, aos nossos hábitos, 
empregos, pessoas, comida e rituais. Regressamos carrega-
dos de experiências, munidos de mais conhecimento e sabe-
doria, com inúmeras histórias para contar. Por seu turno, Mar-
garida Coelho, também ela viajante portuguesa, está a conhe-
cer o mundo e partilha acerca das viagens, “não vou despida 
para uma igreja nem de chinelos para um escritório. No fundo 
sigo o bom senso. Se sou convidada num país que não é o 
meu, sigo as suas regras culturais e aí a minha experiência 
será certamente melhor, muito mais enriquecedora e segura”. 
Viajar altera a forma como vemos o mundo, como vemos os 
outros, fazendo nossas as preocupações sociais, ambientais, 
ecológicas e culturais. E permite conhecermo-nos melhor. 
Cada viagem arrasta-nos para uma outra viagem, mais pro-
funda, mais intensa, ao nosso interior, tantas vezes território 
agreste que precisa de ser desbravado. Ajuda a priorizar, a 
dar valor, a prestar atenção, a vermo-nos ao espelho, sem 
filtros e sem correctores de imperfeições. (Carla Rodrigues, 
Advogada) 
 

        RUBRICA HISTÓRICA DE BELINHO (3)  
Manuel Fernando Lima 

ANO DE 1904 – ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM DO S. CORAÇÃO 
DE JESUS, NA IGREJA DE BELINHO 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus na nossa Igreja reporta-se 
ao inicio do século passado. Uma noticia publicado no Jornal “O Povo 
Espozendense”, nº 630 de 04 de setembro de 1904, refere o aconte-
cimento: “Chegou à igreja de Belinho uma imagem do Coração de 
Jesus, magnificamente esculpida nas oficinas da Sr.ª Viúva 
Abreu, do Porto, que em breve ali será exposta à veneração dos 
fiéis. Parabéns ao digno abbade. “ No mesmo jornal, nº 636 de 16 
de outubro de 1904, descreve a entronização da referida imagem, no 
seu altar. “Realizou-se no passado domingo, em Belinho, uma 
festividade em honra do Coração de Jesus, cuja imagem se inau-
gurou e precedida de tríduo, em que foi conferente o digno abba-
de de Outiz, que com a sua palavra inspirada e atraente muito 
captivou os numerosos ouvintes. A concorrência aos sacramen-
tos da penitência e comunhão foi numeroso atingindo numero 
superior a 550 pessoas.  Houve missa solene e de tarde, procis-
são.” Notória era também a existência em algumas casas da nossa 
freguesia, de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, instalada 
na “Sala melhor “numa espécie de “peanha”.  Presumo que este culto 
deveria estar ligado à 1ª Promessa feita pelo Sagrado Coração de 
Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, em 1675. “A minha bên-
ção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e 
venerada a imagem do Meu Sagrado Coração “. A esta santa de-
voção em honra do S. Coração de Jesus, exprimiu os seus sentimen-
tos num profundo e belo poema, que reproduzimos, o Sr. António 
Dias, o “reconhecido” conterrâneo que foi funcionário do Registo Civil 
de Esposende e encarregado do Posto de Registo Civil de Belinho, 
tendo sido também Presidente da Junta de Freguesia, entre Janeiro 
de 1960 e Dezembro de 1967.  A esta honrosa personalidade, a fre-
guesia de Belinho presta aqui a sua homenagem. 



U 
m dia, Jesus orava sozinho, 
estando com Ele apenas os 
discípulos. Então perguntou-
lhes: «Quem dizem as multi-

dões que Eu sou?». Eles responderam: 
«Uns, dizem que és João Baptista; outros, 
que és Elias; e outros, que és um dos anti-
gos profetas que ressuscitou». Disse-lhes 
Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a 
palavra e respondeu: «És o Messias de Deus». Ele, porém, 
proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse a quem fosse 
e acrescentou: «O Filho do homem tem de sofrer muito, 
ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes 
e pelos escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro 
dia». Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém quiser 
vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os 
dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de 
perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa, 
salvá-la-á».  
 
Acólitos - Todos somos iguais porque todos, pelo batismo, fomos 
revestidos de Cristo. A alba é o sinal dessa veste nova branqueada no 
sangue do Cordeiro pascal e que é o próprio Cristo. Por isso, nas 
celebrações, todos os ministros, mesmo tendo também outros para-
mentos, revestem-se primeiro com a veste branca dos batizados: a 
dalmática e a casula não eliminam a veste mais importante de todas 
que é a alba do batismo. 
Leitores - O livro dos Provérbios diz que a fonte da sabedoria é uma 
torrente que brota. O profeta Zacarias fala de uma nascente que jorra-
rá para a casa de David e que lavará os pecados e as impurezas. Ao 
abrir a sua boca e ao proclamar a Palavra de Deus, o leitor transforma
-se numa fonte a jorrar para a purificação do povo. Ler não é transmi-
tir um conhecimento por palavras, ler é transformar um texto morto em 
fonte de água viva. 
Ministros Extraordinários da Comunhão - A Eucaristia é uma refei-
ção e muito do vocabulário da refeição é comum à Eucaristia, a come-
çar pelos verbos comer e beber. Mas, se o alimento corporal nos 
transmite a vida corporal, a Eucaristia transmite-nos a vida nova da 
Graça. Por isso, quando cantamos: “a vossa graça vale mais que a 
vida”, afirmamos a eminência do alimento espiritual sobre o alimento 
corporal, por mais saboroso que seja o manjar. 
Músicos - Assim como há um traje de luto e um traje de gala, assim 
também há uma voz de júbilo e uma voz de lamentação, uma voz de 
murmúrio e uma voz de exultação. O cantor deve trabalhar todos os 
matizes da voz para poder exprimir os sentimentos que cada cântico 
exige. Cada um dos modos gregorianos estava associado a um senti-
mento, um ethos, e era nesse cenário modal que as melodias se de-
senvolvem. 
SAIR EM MISSÃO DE AMAR - Realizar, em família, com amigos ou 
grupo paroquial, um momento de diálogo e reflexão de modo que 
cada um possa responder à questão: “Quem é Jesus para mim?”. 

Lc 9, 18-24 

Palavra do Senhor 
XII Domingo Comum 

Acólitos 
Edite, Iara, Afonso, Dinis, Rafael, Rodrigo, 

 Tomás ,Tiago, Letícia e Dinis.  

Leitores 

Sáb 
Juventude Unida de Belinho 

Dom  
Lena e Catarina 

José e Olívia 

Grupo 

Limpeza 

Lurdes Chedas, Rosa Chedas, Cristina Miranda e Mena.  

Meditando a Palavra - “E VÓS, QUEM DIZEIS QUE EU SOU?” 

Em cada domingo, em cada encontro com o Ressuscitado, é-nos sempre 
colocada a questão fundamental da fé. Em nós nasce e amadurece a 
convicção de que somos “filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo”. Como 
estou a viver a fé que recebi pelo baptismo?  
“Se alguém quiser vir comigo” - A nossa vida pode ser comparada a 
um trilho, com ponto de partida e ponto de chegada. Todavia, durante o 
percurso, nem sempre encontramos indicações, parecenos que não há 
placas de sinalização; e ficamos desorientados, porventura, perdidos. 
Uma coisa que é conveniente lembrar: não há dois caminhos iguais; 
cada um tem de seguir o seu trilho pessoal. Não é que faltem placas de 
sinalização. Podemos, isso sim, estar desatentos em relação aos sinais 
ou distraídos a copiar, pior ainda, a invejar o trilho dos outros. O Mestre 
diz-nos: “Se alguém quiser vir comigo”. É certo que a maioria de nós 
nasceu mergulhado numa mundividência cristã. Jesus Cristo, porém, é 
claro: “Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz todos os dias e siga-Me”. Não se trata de ter nascido cristão. É 
preciso tomar a decisão. É somente para quem quiser. Com as tais pla-
cas de sinalização que tanto desejamos: “renuncie a si mesmo, tome a 
sua cruz todos os dias”. Deus tem um plano para cada um. Por isso, 
precisamos de avaliar se estamos a seguir o propósito pelo qual viemos 
ao mundo. Se for necessário, ter a coragem de mudar de rumo. De certo 
modo, é aquilo a que Jesus Cristo chama renunciar a si mesmo e perder 
a vida por sua causa, para chegarmos à meta, ou seja, para salvar a 
vida, para cumprir a missão. No trilho da vida, como estamos a perceber 
com esta ‘série’, o processo de discernimento é fundamental. Aprender a 
fazer a escolha certa, segundo a vontade de Deus. Aprender a renunciar 
a nós mesmos e a tomar a nossa cruz todos os dias. Preponderância - 
A preponderância de vantagens em relação às desvantagens, em rela-
ção a uma ou outra opção, é a terceira modalidade de discernimento. O 
primeiro requisito é encontrar a paz de coração. Depois, com liberdade e 
serenidade, a pessoa dispõe-se a analisar as razões que sustentam uma 
e outra opção, de modo a intuir a vontade divina. “A terceira modalidade 
de discernimento pressupõe um tempo em que a pessoa em processo 
de discernimento se sente calma e tranquila, podendo assim reflectir 
sobre as razões para cada alternativa”). Sem deixar de pedir a graça de 
conhecer e abraçar a vontade de Deus. Sem deixar de desejar ardente-
mente entrar em comunhão com Deus, renunciar a si mesmo, para se-
guir Jesus Cristo. (Igreja Viva) 
 

Segunda  19:30 horas 

Pe. José Miguel Torres Pereira|Carolina Alves Moreira 

Honra da Senhora da Guia, sufrágio dos familiares de Manuel Arezes e 
esposa/Pedro Miguel Cepa Rolo 

Terça  19:30 horas 

Manuel Fernando Gonçalves Miranda e pais 

Familiares de Maria Augusta Pereira Lima/Pedro Miguel Cepa Rolo 

Alzira Dias da Costa e Mário Fernandes Alves/Maria da “Quinta” 
Quarta  19:30 horas 

Maria Augusta de Fátima Alves Peeeira (Aniv.)/Joaquim Roque Torres 

José Rodrigues da Silva e família 

Intenções e familiares de Manuel C. S. Pereira 

Alzira Dias da Costa e Mário Fernandes Alves|Pedro Miguel Cepa Rolo 

Quinta      19:30 horas 

Manuel Roças Marques (Aniv.)|António Alves Martins 

Mateus Faria Neiva, Jacindra Gonçalves, Manuel A. Fernandes Gomes  
e Manuel Amaro Gonçalves Gomes/Pedro Miguel Cepa Rolo 

Alzira Dias da Costa e Mário Fernandes Alves 

Sexta  19:30 horas S. João Baptista—Capela de St. Amaro 

Maria Pires (Aniv.)|Fernando Figueiredo Abreu Vaz 

Alzira Dias da Costa e Mário Fernandes Alves 

Cândido Ribeiro Coutinho/Samuel Marques Martins 

Delfim Matias de Sá, pais, avós e irmã Cecília/Pedro Miguel Cepa Rolo 

Maria dos Anjos Gonçalves da Costa Azevedo 

Sábado  20:00 horas 

Pe. Manuel Alves Coutinho/Pedro Miguel Cepa Rolo/Manuel Rodrigues 

Manuel Enes da Cruz (Aniv.)|Senhorinha Gonçalves (Aniv.) 
Isaura Almeida Gonçalves, marido e filho|José Laranjeira Viana 

Manuel Augusto Pereira Almeida/Pedro Miguel Cepa Rolo 

Domingo  8 horas—Intenções dos Fiéis 

Domingo  10 horas 

António Neiva Marques (Aniv.)|José Rodrigues Lima (Aniv.) 
Alcinda Pires Almeida|Fernanda Gonçalves Marques 

Napoleão Meira Laranjeira e esposa|Pedro Miguel Cepa Rolo 

Olívia Pereira Júnior e António Martins de Sá 

Familiares de Manuel da Justina|Quintino da Silva Marques  
e filhos, Glória, Cândido e Manuel e sogros Torcato e Maria 

Honra da Senhora da Guia e sufrágio dos familiares de E. S. 
 

Celebração de missas: 14, por Pedro Miguel Cepa Rolo, msc., avós 
José David Cepa e esposa. 
Sagrada Família: 34,10€ (Belinho e Fradenha – Lurdes Hilário)|10,00€ 
(Outeiro – Arezes). 

Campanha para a Cadeira presidencial: 660€. Muito Obrigado! 
Campanha para o poço: Total 530€. Muito Obrigado! 

100€ de anónimo 

Recuperação do Escadório da Senhora da Guia: Total de 1.965€. 
Muito Obrigado! 

Campanha para a Conservação e Restauro dos altares: Total 
43.491,70€. Muito Obrigado! 

100€ de anónimo (com celebração de 1 missas em Honra da 
Senhora da Guia e sufrágio dos familiares) 

 

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
19|XII Domingo Comum: Eucaristia às 8h00 e 10h00 (Festa da Profis-

são de Fé – 6º ano).  
24|Nascimento de São João Baptista (S): Eucaristia às 19h30 (Capela 

de Santo Amaro)|Reunião de Catequistas às 20h15, no Salão 
Paroquial 

25|Eucaristia Vespertina às 19h30. 
26|XIII Domingo Comum: Eucaristia às 8h00 e 10h00.  

Intenções —  20 a 26 de Junho 


