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FOLHA DOMINICAL 
 
 
 
 
 

Domingo XI 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 

Hoje, Jesus nos oferece duas imagens de gran-

de intensidade espiritual: a parábola do cresci-

mento da semente e a parábola do grão de 

mostarda. São imagens da vida ordinária que 

resultavam familiares aos homens e mulheres 

que o escutavam, acostumados como estavam 

a semear, regar e colher. Jesus utiliza algo que 

lhes era conhecido — a agricultura — para lhes 

ilustrar sobre algo que não lhes era conhecido: 

O Reino de Deus.  

A maior parte de nós temos já pouco em co-

mum com os homens e mulheres do tempo de 

Jesus e, porém, estas parábolas continuam res-

soando nas nossas mentes modernas, porque 

detrás do semear, do regar e da colheita, intuí-

mos o que Jesus nos está dizendo: Deus enxer-

tou algo divino nos nossos corações humanos.  

O que é o Reino de Deus? «É Jesus mesmo», nos 

lembra Bento XVI. E nossa alma «é o lugar essen-

cial onde se encontra o Reino de Deus»- Deus 

quer viver e crescer no nosso interior! Procure-

mos a sabedoria de Deus e obedeçamos a suas 

insinuações interiores; se o fazemos, então nossa 

vida adquirirá uma força e intensidade difíceis 

de imaginar.  

 

  

Junho 

Mês do Sagrado  

Coração de Jesus 

 

Sagrado Coração de Jesus 

que tanto nos amais, fazei 

com que vos amo cada 

vez mais 

 
 

Imaculado Coração 

da  

Virgem Santa Maria 

 

12 de  junho de 2021 

 

 

S. PEDRO E  S. PAULO 

APÓSTOLOS 

SOLENIDADE 

29 DE JUNHO 



 

Domingo XI do Tempo Comum 

Ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 

«O reino de Deus é como um homem que 

lançou a semente à terra. Dorme e levan-

ta-se, noite e dia, enquanto a semente 

germina e cresce, sem ele saber como. A 

terra produz por si, primeiro a planta, de-

pois a espiga, por fim o trigo maduro na 

espiga. E quando o trigo o permite, logo se 

mete a foice, porque já chegou o tempo 

da colheita». Jesus dizia ainda: «A que ha-

vemos de comparar o reino de Deus? Em 

que parábola o havemos de apresentar? 

É como um grão de mostarda, que, ao ser 

semeado na terra, é a menor de todas as 

sementes que há sobre a terra; mas, de-

pois de semeado, começa a crescer e 

torna-se a maior de todas as plantas da 

horta, estendendo de tal forma os seus 

ramos que as aves do céu podem abrigar-

se à sua sombra». Jesus pregava-lhes a 

palavra de Deus com muitas parábolas 

como estas, conforme eram capazes de 

entender. E não lhes falava senão em pa-

rábolas; mas, em particular, tudo explica-

va aos seus discípulos.  

 

 

 

 Mc 4, 26 - 34  

S. ANTÓNIO DE LISBOA,  

presbítero e doutor da Igreja 

13 de junho 
 

 

Nasceu em Lisboa (Portugal) no final do sécu-

lo XII.  

 

Foi recebido entre os Cónegos Regulares de S. 

Agostinho e pouco depois da sua ordenação 

sacerdotal ingressou na Ordem dos Frades 

Menores com a intenção de se dedicar à pro-

pagação da fé entre os povos da África.  

 

Mas foi na França e na Itália que ele exerceu 

com grande fruto o ministério da pregação e 

converteu muitos hereges.  

 

Foi o primeiro professor de teologia na sua Or-

dem. Escreveu vários sermões, cheios de dou-

trina e de unção espiritual.  

 

Morreu em Pádua no ano 1231.  

 

NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BAPTISTA 

Solenidade 

24 de junho 
 

João Baptista é o único santo, com a Vir-

gem Maria, de quem a Liturgia celebra o 

nascimento para a terra. Isso deve-se cer-

tamente, à missão única, que, na História 

da Salvação, foi confiada a este homem, 

santificado, no seio de sua mãe, pela pre-

sença do Salvador, que mais tarde, dele 

fará um belo elogio. 

Anel de ligação entre a Antiga e a Nova 

Aliança, João foi acima de tudo, o envia-

do de Deus, uma testemunha fiel da Luz, 

aquele que anunciou Cristo e o apresentou 

ao mundo.  

Profeta por excelência, a ponto de não ser 

senão uma «Voz» de Deus, ele é o Precursor 

imediato de Cristo: vai à Sua frente, apon-

tando, com a sua palavra e com o exem-

plo da sua vida, as condições necessários 

para se conseguir a Salvação. 

A Solenidade do Precursor é um convite 

para que conheçamos a Cristo, Sol que nos 

vem visitar na Eucaristia, e dêmos testemu-

nho d’Ele, com o ardor, o desinteresse e a 

generosidade de João Baptista.  


