
 

ANO:  XLVI                       N.º 2378               Semana: 19-06-2022 a 26-06-2022         

«E VÓS, QUEM DIZEIS QUE EU SOU» 

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
ANO C 

I Leitura: Zac 12,10-11;13,1 

Salmo: Salmo 62 (63) 
II Leitura: Gal 3, 26-29 
Evangelho: Lc 9,18-24 

AGENDA 
 

 

 

21.06.2022 
Atendimento 

 
24.06.2022 

SÃO JOÃO BATISTA  
e 

SOLENIDADE DO  
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

 
25.06.2022 

Atendimento 

 

ENCONTRO DE  
PREPARAÇÃO PARA O CRISMA  

(das 17.00h às 20.00h)  
TRAZER CÉDULA DE VIDA CRISTÃ 

 
26.06.2022 

AÇÃO DE GRAÇAS PELO 
 75º ANIVERSÁRIO DA LIAM  

NAS MARINHAS 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO  

SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

 

Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. Então                   

perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?» Eles responderam:                   

«Uns, João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um dos antigos 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».  

A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a figura de 
Jesus: quem é Ele e qual o impacto que a sua proposta de vida tem em 
nós? A Palavra de Deus que nos é proposta impele-nos a descobrir em 
Jesus o “messias” de Deus, que realiza a libertação dos homens através do 
amor e do dom da vida; e convida cada “cristão” à identificação com 
Cristo – isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da própria vida um dom generoso 
aos outros. 
 

A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassado”, 
cuja entrega trouxe conversão e purificação para os seus concidadãos. 
Revela, pois, que o caminho da entrega não é um caminho de fracasso, 
mas um caminho que gera vida nova para nós e para os outros. João, o 
autor do Quarto Evangelho, identificará essa misteriosa figura profética 
com o próprio Cristo. 
 

A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistindo que o cristão deve “revestir-se” de Jesus, renunciar 
ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o caminho do amor e do dom da vida. Esse caminho faz dos crentes uma única família de irmãos, 
iguais em dignidade e herdeiros da vida em plenitude. 
 

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: “e vós, quem dizeis que Eu sou?” Paralelamente, apresenta o caminho messiânico 
de Jesus, não como um caminho de glória e de triunfos humanos, mas como um caminho de amor e de cruz. “Conhecer Jesus” é aderir 
a Ele e segui-l’O nesse caminho de entrega, de doação, de amor total.                                         Adaptado de https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=3835 

https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=3835
https://www.diocesedeblumenau.org.br/site/blog/jesus-chama-as-cidades-da-galileia-conversao-sao-jeronimo-347-420-presbitero-tradutor-da-biblia-doutor-da-igreja/


 

VIDA PAROQUIAL  

 

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

19 de junho 

08h30 
 
10h00 
 
 
15h30 
NOTA 

Em Góios, Missa da capelania; 
Maria Celeste Laranjeira Vassalo, m.c. filha Sameiro. 
Pelos paroquianos; 
Tomás Gomes Marafona, m.c. filha Fátima. 
Serafim Coutinho da Silva, m.c. irmã Amélia. 
Novena de S. João e missa. 
Não há missa às 19h00. 

Segunda - feira 

20 de junho 

17h30 
18h00 
 
 
 
 
 
 
20h00 

Terço e Mês do Sagrado Coração de Jesus. 
Missa pelas almas; 
José Maria Lapeiro Fernandes, m.c. viúva e filhos; 
Virgílio Ferreira Torres, m.c. irmã Judite; 
Patrocínia Gonçalves Patrão e marido, m.c. afilhado 
A. Morgado; 
Adélio Ribeiro Gonçalves Marques, m.c. filhos; 
Hortência da Silva Cavalheiro, m.c. filha Isabel. 
Novena de S. João e missa. 

Terça - feira 

21 de junho 

S. Luís Gonzaga 

17h00 
17h30
18h00 
 
18h45 
20h00 

Atendimento. 
Terço e Mês do Sagrado Coração de Jesus. 
Missa por Maria da Graça Machado Ferreira Abreu, 
m.c. viúvo. 
Atendimento. 
Novena de S. João e missa. 

Quarta - feira 

22 de junho 

17h30 
18h00 
20h00 

Terço e Mês do Sagrado Coração de Jesus. 
Missa. 
Novena de S. João e missa. 

Quinta - feira 

23 de junho 

17h00 
18h00 

Exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. 
Missa. 

Sexta - feira 

24 de junho  

S. João Batista e Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 

17h00 
18h00 
 
19h00 

Terço e Mês do Sagrado Coração de Jesus. 
Missa campal da Festa de S. João Batista, no adro da                      
capela, com sermão. 
Procissão solene em honra de S. João Batista. 

Sábado 

25 de junho 
Imaculado Coração da Virgem Santa Maria 

10h30
15h30 
17h00 
 
18H20 
19h00 

Atendimento. 
Atendimento. 
Encontro de preparação para o Crisma (até às 
20h00) 
Trazer cédula de vida cristã. 
Terço e Mês do Sagrado Coração de Jesus. 
Missa vespertina por Manuel Alves, m.c. família. 

 

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

26 de junho 

08h30 
 
10h00 
 
 
18h30 
19h00 

Em Góios, Missa da capelania; 
Abílio Rodrigues Couto, m.c. filha Alice. 
Pelos paroquianos; 
Ação de graças pelo 75º aniversário da LIAM nas                           
Marinhas. 
Terço e Mês do Sagrado Coração de Jesus. 
Missa. 

MISSAS PELOS IRMÃOS FALECIDOS  
DA CONFRARIA DAS ALMAS 

SEMANA DE 19/06/2022 A 26/06/2022 

Domingo 19/06 08:30 horas em Góios: Evaristo Vilas Boas 

Laranjeira. 

Domingo 19/06 10:00 horas: António Lima Carqueijó, José 

Capitão Rei, Maria Areias Capitão e Armindo do Vale Meira. 

Quarta-Feira 22/06 18:00 horas: Emília Fernandes Pereira. 

Sábado 25/06 19:00 horas: Maria Cândida Peixoto Martins 

Cepa de Abreu e Maria Celeste Fernandes. 

Domingo 26/06 10:00 horas: António Lima Carqueijó e Júlio 

Veiga Eiras Novo. 

Domingo 26/06 19:00 horas: Maria Areias Capitão. 

SALDO DE 2021 510,09 €

Entradas na semana:  12.06 .2022 a 19.06.2022 0,00 €

Saídas na semana:      12.06.2022 a 19.06.2022 0,00 €

Total entradas 2022 1 160,00 €

Total saídas 2022 997,74 €

Saldo 2022 672,35 €

BOLETIM

75.º ANIVERSÁRIO DA LIAM 

 

No próximo dia 26 de Junho, irá celebrar-se o                             

75.º aniversário da implementação da LIAM na nossa 

Paróquia, com uma Eucaristia Solene, às 10 horas, com 

a presença do Animador Missionário Padre Agostinho 

Tavares.  



 

FESTA DO ENVIO 

 
 
 
 

O grupo da catequese do 10.º ano celebrou 

no dia 9 de Junho, em comunidade, "A Festa 

do Envio". 

Foi o corolário da caminhada de fé de 10 

anos.  

Os adolescentes assumiram o desafio de 

"criarem vínculo com Jesus". 

Por isso, em ambiente de festa e alegria, com-

prometeram-se perante a comunidade, pais, 

familiares, catequistas e o pároco, a ser teste-

munhas vivas de Jesus Cristo, do Espírito San-

to e do Seu amor. Tendo como rito de envio: 

"Vai e sê o que puderes! Põe a render os teus 

talentos. E contigo, o mundo será melhor!" 

FESTA DA VIDA 

 

 

No passado dia 14 de junho os jovens 

adolescentes  do 8º ano da catequese 

celebraram em comunidade a Festa da 

Vida. Para termos vida, Cristo nasceu. Para 

termos vida em abundância, Ele morreu.                 

E para acreditarmos na vida, Ele ressuscitou! 

Vida é alegria, é trabalho, é fé, esforço e 

caminho. Vida é oásis e deserto, bonanças e 

tempestade. Vida é encontro, és Tu, Bom 

Jesus. Viver é crescer é procurar crescer,                        

é encontrar-me Contigo que dizes:                         

“Eu vim para que tenham vida e a tenham 

em abundância”; “quem perder a sua vida 

por minha causa, salvá-la-á”.  

PEREGRINAÇÃO DAS CRIANÇAS A FÁTIMA  

 

"Gostamos muito de ver e estar com                    

Nossa Senhora" foi este o sentimento que 

o grupo de crianças e catequistas trouxe              

da peregrinação anual a Fatima. Uma                         

peregrinação onde não faltou oração,                      

alegria, convívio, sacrifício, muita boa                  

disposição e fé. 

É sempre um caminho para aprender e 

amar mais a Jesus e  a Maria, através do 

exemplo e vida dos Pastorinhos. Bem haja 

a todos que participaram e contribuíram 

para o sucesso desta peregrinação." 

Grupo Peregrinação das Crianças a Fatima  



 

Morada: Rua Conde Madimba, n.º 2, 4740-572 Esposende - Tel: 253 961 391   Site: http://www.paroquiademarinhas.com - E-mail: paroquiademarinhas@gmail.com  

LIAM 
Liga Intensificadora da Ação Missionária  

 

 

 
 

 
 

Este Movimento teve início na Paróquia de S. Miguel de Marinhas, 
em 1947, pelo missionário da Congregação do Espírito Santo,                    
Padre José Felício. Era então, pároco o Senhor Padre Cubelo. 
Ficou como presidente do grupo implementado na comunidade          
paroquial, a Senhora D. Maria dos Anjos Saleiro Patusco (mais             
conhecida por Senhora Miquinhas), durante vários anos. 
Sucedeu-lhe a liamista Maria Irene Gonçalves Patrão que, além do 
cargo de Presidente, acumulava o cargo de Tesoureira e zeladora do 
jornal “Ação Missionária, sendo muito amiga das Missões e com 
grande fervor missionário. 
Em 1974, abordada pelo então Animador Missionário da Arquidiocese 
de Braga, Padre Pinto de Carvalho, foi eleita por unanimidade a             
professora Maria Celina de Miranda Ferreira, estando presente um 
grupo muito significativo de paroquianos. Recebeu formação e               
dinamizou várias actividades no âmbito de ajudar as Missões e os 
missionários. Reunia, mensalmente, com um grupo de liamistas. 
O tempo foi passando e o grupo e a comunidade foram tendo a visita de vários animadores missionários. 
Ao longo dos anos, por vários motivos, o grupo começou a decrescer e foi reduzindo gradualmente, pois as pessoas foram ficando idosas e sem 
condições para participar nas reuniões. Então, o grupo deixou de reunir por falta de “quorum.” Ressalvo, no entanto, que embora não havendo 
reuniões, o ardor missionário sempre se manteve com oração individual e comunitária, assim como a distribuição da “editorial missionária” 
(jornal Ação Missionária, calendários e almanaques). Também, neste interregno, houve uma família que, com ajuda permanente, contribuiu, 
na totalidade, para a formação de um missionário: o Padre João Batista, natural de Cabo Verde, trabalhando actualmente com uma                            
comunidade Caboverdeana, nos Estados Unidos. 
Após esse interregno nas reuniões da LIAM, foram feitos contactos pessoais. No Verão de 2017 e com novos elementos reacendeu-se a                    
necessidade e o desejo de reunir para reorganizar este movimento missionário, que já tinha estado tão dinâmico na nossa comunidade                  
paroquial. 
Então, em Julho de 2017, começamos a reunir com um pequeno grupo, sendo eleita presidente a professora Maria Esmeralda Lemos. O                       
conhecimento mais aprofundado do movimento esteve a cargo do Padre Eduardo Miranda. 
Com o grupo mais alargado e estabilizado, deu-se conhecimento ao pároco, Padre Avelino M. Peres Filipe das disposições do grupo e, com o 
seu consentimento, passamos a reunir, no salão paroquial, mensalmente, com o animador missionário da Arquidiocese de Braga, o Padre                      
Tiago Barbosa para dar formação ao grupo que, então, começou a dar os primeiros passos, seguindo os temas do livro: ”Missão com Misericór-
dia e Ecologia.” 
Actualmente, o grupo da LIAM continua a reunir nas segundas quintas feiras de cada mês, sobre a orientação do animador missionário Padre 
Agostinho Tavares, seguindo os temas do livro: “O Evangelho é Alegria”. O grupo está receptivo a novos elementos que queiram caminhar                  
connosco. 
No próximo dia 26 de Junho, celebraremos o 75.º aniversário da implementação da LIAM na nossa Paróquia, com uma Eucaristia Solene, às 10 
horas, com a presença do Animador Missionário Padre Agostinho Tavares. 
Neste contexto, é bom recordar o tema proposto pelo Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, celebrado em Outubro passado: ”Não 
podemos calar o que vimos e ouvimos” (Atos 4,20). É um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no 
coração. Esta missão é, e sempre foi, a identidade da Igreja: “Ela existe para evangelizar”. (Evangelii Nuntiandi,14) 

(continuação do número anterior)  

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE 
Domingos Silva Araújo 

 

Também de Lisboa foi, séculos depois, São Bartolomeu dos Mártires, dominicano e arcebispo de Braga. Partiu para Trento, tomando parte na última 
fase (1562-63) do Concílio que ali quis reformar a Igreja,  tornando os pastores mais próximos das ovelhas, como o Evangelho requer e tanto insiste o 
Papa Francisco. São Bartolomeu, no Concílio e depois, foi determinante neste sentido e ainda hoje nos motiva a todos. 
Um século depois, outro jovem lisboeta, São João de Brito, jesuíta, partiu para a Índia, para anunciar Cristo. Imparável no anúncio e nas viagens              
difíceis, vestindo e falando de modo a chegar a todos os grupos e classes, foi martirizado em Oriur, em 1693.  
São igualmente patronos alguns bem-aventurados (beatificados), lisboetas também. A primeira, Joana de Portugal, filha do rei Afonso V, que podendo 
ter sido rainha em vários reinos da Europa preferiu unir-se a Cristo e à paixão de Cristo, partindo para o claustro aos dezanove anos. Faleceu em                     
Aveiro, no convento das dominicanas, em 1490.   
Em 1570, João Fernandes, jovem jesuíta, foi martirizado ao largo das Canárias, quando se dirigia para a missão do Brasil. Foi um dos quarenta mártires 
dessa altura, chefiados pelo Beato Inácio de Azevedo.  
Mais tarde, Maria Clara do Menino Jesus, jovem aristocrata nascida nos arredores da capital. Ficou órfã muito cedo, mas decidiu ser “mãe” dos                 
desamparados. Numa altura em que tal era oficialmente proibido, conseguiu fundar uma congregação religiosa dedicada a essa causa (Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada Conceição). Até falecer, em 1899, ultrapassou todas as oposições, repetindo: «Onde é preciso fazer o bem, que se faça!» 
A estes jovens lisboetas juntam-se padroeiros de outras origens: o bem- aventurado Pedro Jorge Frassati, que até falecer em Turim, em 1925, aos 
vinte e quatro anos, a todos tocou com o dinamismo, a alegria e a caridade com que vivia o Evangelho. 
Marcel Callo, nascido em Rennes e falecido no campo de concentração de Mauthausen em 1945. Foi escuteiro e depois jocista (Juventude Operária 
Católica) e, quando aos 22 anos foi chamado para o trabalho obrigatório na Alemanha, para lá partiu, com a firme intenção de continuar o apostolado 
nessa duríssima condição. Por isso o levaram depois para o campo de concentração onde viria a morrer. 
Conta-se ainda com a proteção de dois jovens bem-aventurados que também “partiram”, mesmo quando a doença lhes imobilizou o corpo, mas não o 
coração: Chiara Badano, jovem focolarina, quando aos 16 anos a doença a surpreendeu. Faleceria dois anos depois, em 1990. 
No ano seguinte, 1991, nasceu o bem-aventurado Carlo Acutis, que veio a morrer de leucemia em Monza aos quinze anos. A sua curta vida foi                           
preenchida com grande devoção mariana e eucarística, que a habilidade com o computador lhe permitiu difundir, mesmo durante a doença. 
 

 

https://www.facebook.com/100002708935806/posts/5456610244439219/?sfnsn=mo 

http://www.paroquiademarinhas.com
https://www.facebook.com/domingos.silvaaraujo?__tn__=-UC*F

