
 

 

Montijo, 6  de junho de 2021 

 
 

FOLHA DOMINICAL 
 
 
 
 
 

Domingo X do Tempo Comum 
Ano B 

 Horários das Missas 

até novas ordens 

 Cartório  Paroquial 

Assuntos Administrativos 

De Terça a Sexta das 15:00 às 18:00 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO 

DOMINICAIS  

Sábado (Vespertina)  
 

17:00 (com intenções) 

19:00 (sem intenções) 
 

Domingo | 9:00 | 11:30 | 19:00  
A Igreja fecha após o términus de cada Missa. 

 
 

FERIAIS 

Terça a Sexta | 9:00 | 19:00 
A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 
 

Sábado | 9:00 

Satanás está perdido 
 

Se alguém atribui a Belzebu, «o chefe 

dos demónios», a obra que o Espírito 

Santo realiza em Jesus, fecha-se ao 

perdão de Deus, recusando toda a 

possibilidade de libertação do domínio 

do Maligno. 

 

Os parentes de Jesus, alarmados, que-

rem chamá-l’O à razão.  

 

Por seu lado, os discípulos reconhecem 

n’Ele a Sabedoria do Pai e esta Fé in-

trodu-los com o Filho e por Ele, na famí-

lia de Deus. 

 

«Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem 

fizer a vontade de Deus esse é meu ir-

mão, minha irmã e minha Mãe».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaculado Coração da Virgem Santa Maria 

Festa 

Sábado, 12 de  junho de 2021 

Sagrado Coração de Jesus 
Solenidade 

 

Sexta, 11 de junho de 2021 



 

Domingo X do Tempo Comum 

Ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

 

 

Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os 

seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente, 

que eles nem sequer podiam comer. Ao sabe-

rem disto, os parentes de Jesus puseram-se a 

caminho para O deter, pois diziam: «Está fora 

de Si». Os escribas que tinham descido de Jeru-

salém diziam: «Está possesso de Belzebu», e ain-

da: «É pelo chefe dos demónios que Ele expul-

sa os demónios». Mas Jesus chamou-os e co-

meçou a falar-lhes em parábolas: «Como pode 

Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver 

dividido contra si mesmo, tal reino não pode 

aguentar-se. E se uma casa estiver dividida 

contra si mesma, essa casa não pode durar. 

Portanto, se Satanás se levanta contra si mes-

mo e se divide, não pode subsistir: está perdi-

do. Ninguém pode entrar em casa de um ho-

mem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o 

amarrar: só então poderá saquear a casa. Em 

verdade vos digo: Tudo será perdoado aos 

filhos dos homens: os pecados e blasfémias 

que tiverem proferido; mas quem blasfemar 

contra o Espírito Santo nunca terá perdão: será 

réu de pecado para sempre». Referia-Se aos 

que diziam: «Está possesso dum espírito impuro». 

Entretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos, 

que, ficando fora, O mandaram chamar. A 

multidão estava sentada em volta d’Ele, quan-

do Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos estão 

lá fora à tua procura». Mas Jesus respondeu-

lhes: «Quem é minha Mãe e meus irmãos?». E, 

olhando para aqueles que estavam à sua vol-

ta, disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem 

fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, mi-

nha irmã e minha Mãe».  

 

 Mc 3, 20 - 35  

Anjo da Paz, da Pátria, da Eu-

caristia. As três aparições desse 

anjo em Portugal compuseram 

o ciclo angélico da mensagem 

de Fátima. 

Na primavera de 1916, as 3 

crianças estavam na Loca do 

Cabeço (Fátima) a pastorear, 

quando apareceu-lhes um jo-

vem de mais ou menos 14 ou 

15 anos, mais branco que a 

neve, dizendo: “Não temais, 

sou o Anjo da Paz, orai comigo: 

Meu Deus eu creio, adoro, es-

pero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não 

creem, não adoram, não esperam e não vos amam”. 

As crianças rezaram por três vezes, com o rosto ao 

chão. Depois ouviram do anjo: “Orai assim. Os cora-

ções de Jesus e de Maria, estão atentos à voz de 

vossas súplicas”. Essa oração acompanhou os pasto-

rinhos sempre. 

A segunda aparição deu-se num dia de verão, no 

quintal da casa de Lúcia, no Poço do Arneiro. As cri-

anças estavam brincando sobre o poço, quando o 

anjo apareceu-lhes dizendo: “Que fazeis? Orai, orai 

muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria, 

tem sobre vós desígnios de misericórdia… eu sou o 

Anjo da sua guarda, o anjo de Portugal”. 

Na terceira aparição, outono do mesmo ano, nova-

mente na Loca do Cabeço, as crianças rezavam a 

oração que aprenderam na primeira aparição, e o 

Anjo lhes apareceu com o cálice e uma hóstia. A 

hóstia a pingar gotas de sangue no cálice. Elas ajoe-

lharam, e o anjo ensinou-lhes esta oração profundíssi-

ma que diz da essência da mensagem de Fáti-

ma: “Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, 

adoro-vos profundamente. E ofereço-vos o Preciosís-

simo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cris-

to presente em todos os sacrários da Terra. Em repa-

ração aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com 

que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos 

do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado 

de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecado-

res”. Depois disso, o Anjo da Eucaristia, entregou a 

hóstia para Lúcia e o cálice entre Francisco e Jacinta 

e disse-lhes: “Tomai e bebei o Corpo e o Sangue de 

Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens 

ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso 

Deus.” 

Esta oração nos une com Maria, ao reparador Jesus 

Cristo, no mistério da Eucaristia para a glória da San-

tíssima Trindade. 
Santo Anjo da Guarda de Portugal, rogai por nós! 

 

 

O culto ao Sagrado Cora-

ção esteve presente já no 

início da Igreja, desde a 

Cruz, onde este divino Co-

ração foi aberto para os 

fiéis como um asilo inviolá-

vel, sacrário das divinas 

riquezas, que derrama so-

bre nós as torrentes da mi-

sericórdia e da graça. Os 

maiores Santos de todos os séculos compreen-

deram o segredo desta devoção muito antes 

que ela fosse revelada de modo especial. Seu 

desenvolvimento é devido especialmente a São 

Bernardo, e também a Santa Matilde, Santa 

Gertrudes e São Boaventura; em seguida, pelos 

Jesuítas, pelo Bem-aventurado Henrique Suso, 

São Bernardino de Sena e sobretudo São João 

Eudes (1601-1680). 

Depois das revelações do Sagrado Coração a 

Santa Margarida Maria Alacoque, a festa, apro-

vada por Clemente XIII em 1765 para algumas 

dioceses, foi estendida a toda a Igreja por Pio IX 

em 1856. Em 1899, Leão XIII consagrou todo o 

género humano ao Sacratíssimo Coração de 

Jesus. Em 1928, Pio XI definiu a festa do Sagrado 

Coração como a característica de nossos tem-

pos. 

Lê-se na vida de Santa Gertrudes que, sendo 

um dia favorecida com a aparição de São Jo-

ão Evangelista, perguntou-lhe por que motivo, 

tendo ele descansado sobre o Coração de Je-

sus durante a Ceia, nada havia escrito para ins-

trução nossa sobre os movimentos do divino 

Coração; e que o Santo respondera com estas 

palavras memoráveis: 

“Eu estava encarregado de escrever, para a 

Igreja ainda no berço, a palavra do Verbo En-

carnado; Deus, porém, reservou a suavidade 

dos sentimentos do divino Coração para mani-

festá-la nos últimos tempos, na velhice do mun-

do, a fim de reacender a caridade que arrefe-

cer-se-á consideravelmente.” 

Junho, mês do 

Sagrado Coração de Jesus 

10 junho 2021 

   Santo Anjo da Guarda  

    de Portugal  


