
 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

                                       . 

 

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua ter-

ra e os discípulos acompanharam-n’O. 

Quando chegou o sábado, começou a 

ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvin-

tes estavam admirados e diziam: «De on-

de Lhe vem tudo isto? Que sabedoria é 

esta que Lhe foi dada e os prodigiosos mi-

lagres feitos por suas mãos? Não é Ele o 

carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tia-

go, de José, de Judas e de Simão? E não 

estão as suas irmãs aqui entre nós?». E fi-

cavam perplexos a seu respeito. Jesus dis-

se-lhes: «Um profeta só é desprezado na 

sua terra, entre os seus parentes e em sua 

casa». E não podia ali fazer qualquer mila-

gre; apenas curou alguns doentes, impon-

do-lhes as mãos. Estava admirado com a 

falta de fé daquela gente. E percorria as 

aldeias dos arredores, ensinando.                                                      

 

 

Montijo, 4 de julho de 2021 

 
 

FOLHA DOMINICAL  

Folha Dominical 

Por motivo de Férias, fechamos hoje a 

emissão semanal da Folha Dominical. 

 

Voltamos no início do novo Ano Pastoral. 
 

Queremos a todos desejar um santo  

descanso no Senhor, para que voltemos 

revigorados pela força do seu Espírito. 

Hoje, a liturgia ajuda-nos a descobrir os senti-

mentos do Coração de Jesus: «Ele admirava-se 

da incredulidade deles». A falta de fé dos con-

cidadãos do Mestre e a Sua reacção certa-

mente deve ter impressionado os discípulos.  
 

Parecia muito normal que as coisas tivessem 

acontecido de outra forma: chegavam à terra 

onde tinham vivido tantos anos, tinham ouvido 

contar as obras que realizava, e a consequên-

cia lógica era que O acolhessem com carinho 

e confiança, mais dispostos do que os outros a 

escutar os seus ensinamentos.  
 

No entanto, não foi assim, mas exactamente ao 

contrário: «E tornou-se para eles pedra de tro-

peço»  
 

A estranheza de Jesus pela atitude da gente da 

sua terra mostra-nos um coração que confia nos 

homens, que espera uma resposta e a quem a 

falta da mesma não deixa indiferente, porque é 

um coração que se dá, procurando o nosso 

bem. 
 

Podemos pensar como teria mudado a vida 

dos habitantes de Nazaré, se se tivessem aproxi-

mado de Jesus com fé. Assim, temos de Lhe 

pedir dia a dia, como os seus discípulos: 

«Senhor, aumenta a nossa fé», para que nos 

abramos mais e mais à sua acção amorosa.  

 

Não há atendimento  

de Cartório Paroquial nos meses 

de Julho e Agosto 
 

- Em Julho: caso tenham algum processo 

em curso, deve dirigir-se ao Centro Paro-

quial para entrega dos documentos, de 

terça a sexta-feira das 15:00 às 18:00. 
 

Para outros assuntos, o atendimento funci-

ona por marcação telefónica. 
 

- Em Agosto: o atendimento funciona, ex-

clusivamente, por marcação telefónica. 
 

FUNERAIS: Marcação por telefone. 

Contacto para o Cartório e Funerais 

912 250 030 

 Cartório  Paroquial 

 Horário de Verão 
 

De 1 de julho a 30 de setembro 
 

Missas na Igreja Matriz 
 

Terça e Quinta  | 19:00 

Quarta e Sexta  |   9:00 

Sábado   | 19:00 

Domingo | 9:00 | 11:30 | 19:00 
 

  Intenções de Missa 

Na Igreja Matriz ou por telefone  

912 250 030 
 

Missas em Sarilhos Grandes 

 Sexta   | 18:00 

 Domingo   | 10:00 

 

Domingo XIV do Tempo Comum 
Ano B 

 

Domingo XIV do Tempo Comum 

Ano B 

 Mc 6, 1 - 6 


