
- Boletim paroquial de Perafita e de Lavra, Ano 1, nº 22 – 6.junho.2021-

(Pároco: Padre António Augusto Teixeira de Sousa, scj.)
 DOMINGO X DO TEMPO COMUM

NO CENTRO DA VIDA CRISTÃ, CRISTO.

NO CENTRO DE CRISTO, 
O SEU SAGRADO CORAÇÃO.

Tal  como maio é o mês de Maria,  junho é o mês do Coração de Jesus.  Também nesta
sequência, por Maria a Jesus. 

O mês de maio foi bem vivido nas nossas paróquias de Lavra e de Perafita, com a devoção do
terço. Em Lavra parCcipou mais gente, creio que devido à opção de em cada dia ser um
grupo,  ou  movimento,  ou  ano  de  catequese  a  orientá-lo.  Sabemos  que  na  vivência  e
devoção do terço, como noutras devoções,  o mais importante não é a quan:dade, mas a
qualidade. No  entanto,  se  à  qualidade  se  associar  a  quan:dade,  é  melhor.  Fica  a
experiência para o futuro. 

E começou junho, o mês do Coração de Jesus. Um mês para  pensarmos no imenso amor
que Deus nos tem e que se nos apresenta no Coração de Cristo, o Homem de coração novo,
que nos convida a ter um coração novo como Ele, um coração cheio de amor e apenas
disponível para amar. 

A devoção ao Coração de Jesus é menos popular que muitas outras, nomeadamente que a
devoção mariana, mas tem de con:nuar a ser a mais central das devoções.  A sua maior e
melhor manifestação é a adoração eucarís:ca. 



Foi por isso que no dia do Corpo de Deus Cvemos duas horas de adoração eucarísCca, quer
em Perafita (das 15h às 17h), quer em Lavra (das 16h às 18h). Foram bastante parCcipadas,
graças a Deus. Propositadamente não quis que ninguém animasse essas horas de adoração.
Assim, houve muito silêncio orante, que deu para ouvirmos o Senhor e também para Lhe
falarmos. É dessa inCmidade que se precisa. É essa inCmidade amorosa que a eucarisCa gera,
alimenta e favorece. 

Na  missa  e  na  adoração  eucarís:ca,  pomos  Cristo  no  centro  da  nossa  vida  cristã.  Na
contemplação eucarís:ca contemplamos o Coração de Cristo, como centro da Sua Pessoa e
como expressão máxima do Seu infinito amor por nós. 

Na  próxima  sexta-feira  a  Igreja  celebra  a  Solenidade  litúrgica  do
Sagrado Coração de Jesus. Em Perafita haverá a missa habitual das
sextas-feiras, às 9h, seguida de adoração eucarís:ca que terminará às
11h,  com a Bênção do SanSssimo Sacramento.  Em Lavra haverá
exposição do SanSssimo às 16h e terminará com a Bênção às
18h15,  seguindo-se  depois  a  Missa  às  18h30. Veremos  pelo
resultado desta experiência, se valerá a pena repeC-la nas outras
sextas-feiras de junho… Deus queira que sim.  

Que o Coração Sagrado de Jesus nos inspire na vivência deste Seu
mês, de modo que o nosso coração seja cada vez mais semelhante
ao Seu.                                  Pe. António Augusto, SCJ

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I     Gen 3, 9-15
Leitura do Livro do Génesis 
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde
estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu,
tive medo e escondi-me».  Disse Deus:  «Quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?». Adão respondeu: «A mulher
que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi». O Senhor Deus
perguntou à mulher: «Que fizeste?». E a mulher respondeu: «A serpente enganou-me e
eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente: «Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás-de
rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre
ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há-de atingir-te na
cabeça e tu a atingirás no calcanhar». Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL - Salmo Salmo 129 (130)
Refrão: No Senhor está a misericórdia e abundante redenção.
LEITURA II    2 Cor 4, 13 – 5, 1
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:  Diz  a  Escritura:  «Acreditei;  por  isso falei».  Com este mesmo espírito  de fé,
também nós acreditamos, e por isso falamos, sabendo que Aquele que ressuscitou o
Senhor Jesus também nos há-de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para
junto  d’Ele.  Tudo  isto  é  por  vossa  causa,  para  que  uma  graça  mais  abundante
multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para glória de Deus.



Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o
homem interior vai-se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição dum momento
prepara-nos,  para além de toda e qualquer  medida,  um peso eterno de glória.  Não
olhamos para  as  coisas  visíveis,  olhamos para  as  invisíveis:  as  coisas  visíveis  são
passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda,
que  é  a  nossa  morada  terrestre,  for  desfeita,  recebemos  nos  Céus  uma habitação
eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Refrão: ALELUIA. Repete-se

Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor; 
e quando Eu for levantado da terra, atrairei todos a Mim. Refrão 

EVANGELHO –     Mc 3, 20-35

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos   

Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu tanta
gente, que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus
puseram-se a caminho para O deter, pois diziam: «Está fora de Si». Os escribas que
tinham descido de Jerusalém diziam: «Está possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo
chefe dos demónios que Ele expulsa os demónios». Mas Jesus chamou-os e começou
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
mesmo e se divide, não pode subsistir: está perdido. Ninguém pode entrar em casa de
um homem 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, quando
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 volta, disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de
Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe». Palavra da salvação.

AGENDA SEMANAL (7 a 13 de junho)
Segunda-feira, dia 7 de junho Mt 5, 1-12 
Igreja e Cartório encerrados
Terça-feira, dia 8 de junho Mt 5, 13-16 
9.00 – Missa (LAVRA)
16.00 às 18.00 – Cartório em PERAFITA
Quarta-feira, dia 9 de junho Mt 5, 17-19 S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
16.00 às 18.00 – Cartório em PERAFITA (com o pároco, mediante marcação)
19.00 – Missa (PERAFITA)



Quinta-feira, dia 10 de junho Lc 2, 8-14 S. Anjo da Guarda de Portugal
Cartório encerrado
18.30 – Missa, em LAVRA (igreja)
Sexta-feira, dia 11 de junho Jo 19, 31-37 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – 
SOLENIDADE
9.00 – Missa (PERAFITA)
9.30 às 11h00 – Adoração ao Santíssimo (PERAFITA)
16.00 às 18.15 – Adoração ao Santíssimo (LAVRA)
18.30 – Missa (LAVRA)
NÃO HÁ CARTÓRIO EM LAVRA
Sábado, dia 12 de junho Mc 12, 38-44 S. Bonifácio, bispo e mártir

LAVRA
NÃO HÁ CARTÓRIO
14.30 às 18.30 - Catequese
18.00 – Rosário (sala das colunas)
19.00 – Missa (sala das colunas) – Festa da 
Esperança

PERAFITA
NÃO HÁ CARTÓRIO
10.00 – Catequese 
14.45 – Catequese 
16.00 – Missa (auditório) – Festa do 
Compromisso
17.00 – Rosário (igreja)
17.30 – Missa (auditório)

DOMINGO XI DO TEMPO COMUM  , dia 13 de junho  
LAVRA

9.00 – Missa (sala das colunas)
10.15 – Catequese
11.30 – Missa (sala das colunas) 
12.30 – Batismos (igreja)

PERAFITA
9.15 – Rosário (igreja)
10.15 – Missa (auditório)

AVISOS

1. CRISTO VIVE NAS RUAS DO PORTO   – O grupo de  Jovens Rumo ao Amor de
Cristo  (JORAC),  promove  uma  ação  de  recolha  de  alimentos  não  perecíveis
(arroz,  massa,  conservas,  feijão,  azeite,  óleo,  açúcar,  farinha,  leite,  bolachas,  ...)
desta vez para apoiar os sem-abrigo. Apela-se à generosidade de todos. Os bens
poderão ser entregues no cartório, sacristia, sala das colunas ou a qualquer
elemento do grupo. Quem quiser poderá fazer a sua oferta através de donativo
por MBWAY, pelo número 918     827     858  .

2. VENDA SOLIDÁRIA   – O grupo de jovens de Lavra (JORAC) está a promover uma
venda solidária, com o intuito de angariar fundos para as Jornadas Mundiais da
Juventude de 2023, em Lisboa e apelam à nossa generosidade.

3. 300 ANOS DA IGREJA DE LAVRA 1721-2021   – Para assinalar esta data irá ser
lançado no dia 20 de junho, um livro da autoria de Maria Otília Santos Silva. A sua
apresentação está a cargo do Pe. Vítor Ramos, Chefe do Gabinete Episcopal da
Diocese  do  Porto  e  Reitor  do  Santuário  Diocesano  do  Monte  da  Virgem,  e
ocorrerá às 16h00, no auditório Mário Rodrigues Pereira, no Centro Social Padre
Ramos. Marque na sua agenda esta data e venha conhecer um pouco da História da
nossa igreja.



4. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS   – Na sexta-feira, dia 11 de junho, celebramos a
Solenidade  do  SAGRADO  CORAÇÃO  DE  JESUS.  Neste  dia  o  horário  das
celebrações será o seguinte:
PERAFITA: 9h00 – Missa (igreja)
                      9h30 às 11h00 – Adoração ao Santíssimo (igreja)

LAVRA: 16.00 às 18.15 - Adoração ao Santíssimo (igreja)
    18.30 – Missa (igreja)


