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13 de Junho de 2021 
  

Agradecimento 

 

Ao chegar ao fim de mais um ano de 
Catequese (um ano, como o anterior, 
diferente do que era habitual) uma 
palavra de agradecimento.  
Antes de mais a Deus, pois apesar das 
limitações pandémicas, foi possível 
manter a catequese em várias modali-
dades ao longo do ano. Foi possível 
realizar todas as festas da Catequese 
com a dignidade que se impunha. 
Agradecimento aos Catequistas que 
com entrega, imaginação e com as 
dificuldades próprias da pandemia, 
levaram por diante o projeto traçado 
para o presente ano.  
Agradecimento às várias centenas de 
crianças e adolescentes que foram 
assíduos à caminhada proposta pela 
Catequese nas suas várias modalida-
des: presencial, familiar e online. 
Agradecimento aos pais, que compre-
endendo a atual situação, apoiaram a 
Catequese em tudo o que a envolve. 
Finalmente um agradecimento especial 
à Equipe de Coordenação e aos vários 
Coordenadores pela capacidade de 
adaptação à presente realidade. 

Encerramento do Ano Pastoral 

 

Será no próximo dia 27 de junho, na euca-
ristia Paroquial das 11.30h, que a Comuni-
dade Cristã de Nossa Senhora do Viso vai 
proceder ao encerramento do ano pastoral 
que teve como lema: “ Todos no mesmo 
amor e na mesma fé, fermento para a hu-
manidade”. Pede-se que os grupos organi-
zados estejam presentes neste encerramen-
to. 

Encontro de Catequistas 

 

O encontro de catequistas programado 
para o dia 26 de Junho, vai acontecer 
na tarde do dia 3 de Julho. 

            Doces e salgados 

                            26 e 27 de Junho 

  Agrupamento: Êxodo : 26 e 27 de Junho 

27 de Junho- Ofertório do último domingo 

 

�� 
 

Folha Dominical da Paróquia de 
Nossa Senhora do Viso 

 XII  Domingo T. Comum - B - Nº 582 - 21.06. 20 

Pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros. (Gal.5,13) 
Em ambiente de festa e de muita alegria decorreu 
no passado dia 13 de junho, na Sé de Viseu, a 
ordenação de três diáconos permanentes: o Sér-
gio Amorim, paroquiano do Viso, o Fernando 
Almeida, da Paróquia de Rio de Loba e o Joaquim 
Coimbra, de Dardavaz. 
Registamos algumas reflexões da homilia do se-

nhor D. Antó-
nio: 

“Agradeço às vossas esposas, aos vossos 
filhos e à vossa família, o seu apoio incondi-
cional mas também aberto ao consentimento 
e à generosidade familiar de não se oporem à 
vossa ordenação diaconal. Este gesto enrique-
ce na Igreja, faz os cristãos mais livres e res-
ponsáveis e dá-lhes também a graça de, na 

mesma Igreja 
que é mãe, 

poderem receber o dom gratuito que hoje Deus 
vos quer oferecer”. 
 “A preparação doutrinal, espiritual e teológica ao 
longo destes anos, o testemunho dos vossos for-
madores, dos vossos párocos, daqueles que vos 
prepararam e acompanharam são para nós moti-

vo de alegria e 
de fé. Depois de testada a vossa dignidade e 
idoneidade, eu como bispo aco- lho-vos”.  
 

A Paróquia deseja aos novos diáconos um 
frutuoso ministério no serviço da palavra , do 
altar e principalmente  no ministé- rio da carida-
de, “mostrando-se como servos de todos à 
imagem do bom samaritano”.  
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: 
«Passemos à outra margem do lago». 
Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. 
Iam com Ele outras embarcações. 
Levantou-se então uma grande tormenta 
e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. 
Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. 

Eles acordaram-n’O e disseram: 
«Mestre, não Te importas que pereçamos?» 
Jesus levantou-Se, 
falou ao vento imperiosamente e disse ao 
mar: 
«Cala-te e está quieto». 
O vento cessou e fez-se grande bonança. 
Depois disse aos discípulos: 
«Porque estais tão assustados? Ainda não 
tendes fé?» 
Eles ficaram cheios de temor e diziam uns 

para os outros: 
«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?» 
 

Palavra da salvação. 

                                          Para rezar tranquilamente….. 
 

Tu estás connosco, 
Estás sempre connosco,  
Mesmo quando não Te sentimos, 
Mesmo quando parece que estás a dormir, 
Mesmo quando nos assaltam angústias e medos. 

 

Quem poderá separar-nos de Ti? 
Nem as tempestades e as provas da vida, 
Nem os ventos contrários dos males 
Nem o escândalo das dores e da morte. 
Ninguém poderá separar-nos de Ti 
Presença amorosa e cuidadosa. 
Dá-nos somente a fé em Ti 
Mostra-nos o Teu rosto 
E seremos salvos!    Amen! 

ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌ�:ĞƐƵƐ͙͘ 
Palavra de Vida                                                         

Nem todo aquele que Me diz 
“Senhor, Senhor” entrará no 
reino dos Céus, mas só 
aquele que faz a vontade de 
meu Pai que está nos Céus.  

Mas Tu, quem és? 

 

Quem é, Jesus? Nós descobrimo-Lo dia a dia, 
descobrindo sempre novos aspetos do Seu 
rosto e não nos cansaremos nunca de O pro-
curar. Ele é o Mestre, o guia, a luz, o amigo, o 
pai, a mãe, o irmão, o esposo, etc. 
O Evangelho deste domingo mostra-nos um 
outro rosto ainda: o Senhor do Céu e da terra 
que domina sobre o caos, como no início da 
criação e recria a harmonia do cosmo, os no-
vos céus e a nova terra. 
 A grande tempestade daquela noite é como a 
perturbação que agora ou depois nos cai em 
cima, o drama imprevisto que se abate sobre a 
nossa família, o conflito que ensanguenta os 
povos. Quantas tragédias grandes ou peque-
nas de que não estávamos à espera e que 
acontecem ali ao nosso lado ou nos tocam em 
primeira pessoa e nos agitam o coração, dei-
xando-nos cheios de medo. 
Jesus, o que faz, diante das perseguições, das 
injustiças, das guerras, das dores inocentes, 
da morte de quem nos é muito querido? Por 
vezes sentimo-nos deixados sós, impotentes! 
Jesus, por que não fala? Por que não respon-
de? Quantas vezes da nossa pobre humanida-
de sai este grito: «Não Te importas que pere-
çamos?» 
Bem sabemos quanto uma pessoa amada que 
está ao nosso lado, mesmo sem falar, nos dá 
força e encoraja! Jesus está na nossa barca, 
condivide o agitar-se das ondas, o perigo do 
naufrágio. Ele está aí. 
Ele está aí! Então o que falta? A Fé! Por que 
duvido se Ele venceu ventos e mares, se é o 
Senhor do Universo e da História?  
Acredito que para além das aparências contrá-
rias, Ele dirige os acontecimentos e os tempos 
para a meta final, o porto seguro. 

"Seja feita".  Descobriremos que 
estas duas simples palavras serão 
um forte impulso, como um tram-
polim, para fazer com amor, com 
perfeição, com total dedicação 
aquilo que devemos fazer. E com-
poremos, momento após momen-
to, o maravilhoso, único e irrepetí-
vel mosaico da nossa vida que o 
Senhor desde sempre pensou 
para cada um de nós: Ele, Deus, 
o único a quem se atribuem as 
coisas belas, grandes, infinitas, 
nas quais também cada partícula, 
como um ato de amor, tem senti-
do e resplandece, tal como as 
minúsculas e multicoloridas flores 
têm sentido na incomensurável 
beleza da natureza». 
Segundo o evangelho de Mateus, 
a Lei por excelência do cristão 
consiste na misericórdia, que leva 
à plenitude as expressões de cul-
to e de amor pelo Senhor. 
Esta Palavra ajuda-nos a abrir a 
nossa relação com Deus, sem 
dúvida pessoal e íntima, à dimen-
são da fraternidade, através de 
gestos concretos. Impele-nos a 
“sair” de nós mesmos para levar-
mos reconciliação e esperança 
aos outros. 


