
FICHA TÉCNICA 
      Propriedade: Paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Caminha • Diretor: Pe. Rui Filipe Rodrigues 

Publicação: Semanal • Tiragem: 300 Ex. •  Isento a) nº1 art 12º DR 8/1999 de 9 Junho • Tel.: 258 921 413 
E-mail: paroquia.caminha@sapo.pt  • Site: paroquiadecaminha.com | facebook.com/paroquiacaminhavilarelho    

Serviço Religioso da Semana 
Dia Hora Intenções/Local 

Segunda 
a Sábado 

08H00 Convento de Santo António 
 

Segunda 
01 julho 

19H00 Igreja de Nossa Senhora da Agonia 
 

Terça 
02 julho 

19H00 
 
 

21H00 

Igreja Matriz de Caminha 
- José Manuel Pereira Brochas, pai, avós e tios 
 
Procissão da Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Minho do 
Convento de Santo António para a Igreja Matriz de Caminha 

Quarta  
03 julho 

08H30 Igreja da Misericórdia 
- Lino José Portela, pais, sogros, cunhados e sobrinhos 
- João Luís Lourenço Ribeiro, avós e padrinhos 
 

Sexta 
05 julho 

19H00 Igreja Matriz de Caminha 
- Laurinda Fernandes Pereira Carvalho, pais e sogros 

Sábado  

06 julho 

18H00 
 
 
 
 

19H15 

Igreja Matriz de Caminha 
- Armando José Jorge de Matos 
- Matilde Rosa Gomes, Maria Martins de Sousa e família 
- Maria Beatriz Felgueiras Carvalho  
 
Igreja Paroquial de Vilarelho 
- Olívia do Nascimento Fernandes e Domingos de Jesus Preto 
- Luís Fernando dos Santos - m.c. Confraria das Almas 
- Almas do Purgatório - m.c. Luís Braga 
 

Domingo 
 

07 julho 
 

XIV Domingo  
T. Comum 

11H30 
 
 
 

14H00 

Igreja Matriz de Caminha 
 
 
 
Peregrinação Diocesana ao Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição do Minho 
SAÍDA DA IGREJA MATRIZ DE CAMINHA 

A primeira leitura convida-nos a fazermos uma reflexão sobre o chamamento de Deus e 
a resposta do Homem. Eliseu é o homem que escuta o chamamento de Deus, corta 
radicalmente com o passado e parte generosamente ao encontro dos projetos que 
Deus tem para ele. Concluímos, de forma clara, que Deus age no mundo e concretiza 
os seus planos de salvação através dos homens que Ele chama. 

Na segunda leitura, Paulo recorda aos Gálatas e a todos os cristãos que o caminho do 
amor, da entrega, do dom da vida, é um caminho de libertação. Responder ao 
chamamento de Cristo, identificar-se com Ele e aceitar dar-se por amor, é nascer para 
a vida nova da liberdade, “Foi para a verdadeira Liberdade que Cristo nos libertou”. 

 O Evangelho desafia-nos a compreender, de uma vez para sempre, o “caminho do 
discípulo” como um caminho de exigência, de radicalidade, de entrega total e 
irrevogável ao “Reino”. Sugere, também, que esse “caminho” deve ser percorrido no 
amor e na entrega, mas sem fanatismos nem fundamentalismos, no respeito absoluto 
pelas opções dos outros. 

ECOS DA MATRIZ 

«Eu vos digo: Assim haverá mais alegria no Céu por um só 
pecador que se arrependa, do que por noventa e nove justos, que 

não precisam de arrependimento».  

#SomosIgrejaQueEvangeliza 
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XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VISITA DA IMAGEM PEREGRINA  
DE NOSSA SENHORA DO MINHO  

A CAMINHA 
Na terça-feira, dia 2 de julho, às 21 horas, 
a Imagem Peregrina de Nossa Senhora do 
Minho irá em procissão desde o Convento 
de Santo António para a Igreja Matriz de 
Caminha. 
De quarta a sexta-feira teremos um 
momento de oração a Nossa Senhora do 
Minho, através da recitação do terço, às 
18H30, e no sábado às 17H30. 
 

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA  
AO SANTUÁRIO DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO DO 
MINHO 

Realiza-se no próximo domingo, dia 07 de 
julho, a Peregrinação Diocesana ao 
Santuário de Nossa Senhora da Conceição 
do Minho, na Serra de Arga. 
O cortejo automóvel com a imagem 
peregrina sai da Igreja Matriz de Caminha 
às 14h00 e chegará à Chã Grande, na 
Serra de Arga, pelas 15h00, seguindo 
depois em procissão a pé até ao Santuário 
de Nossa Senhora da Conceição do 
Minho, onde o nosso Bispo D. Anacleto 
Oliveira, presidirá à Concelebração 
Eucarística pelas 15h30. 
Apelamos à participação de todas as 
comunidades. 
 

EXCURSÃO AO SANTUÁRIO DE 
NOSSA SENHORA DO MINHO 

No dia 7 de julho realiza-se uma excursão 
ao Santuário de Nossa Senhora do Minho, 
por ocasião da Peregrinação Anual, com 
partida às 12H30 e regresso pelas 18 
horas. 
Os interessados deverão contactar o Sr. 
José Sequeiros, através do número 968 
807 110 / 258 111 827. 

AMOR-PRÓPRIO 
Quando me amei de verdade, compreendi 
que em qualquer circunstância, eu estava 
no lugar certo, na hora certa, no momento 
exacto. E, então, pude relaxar. 
Hoje sei que isso tem nome: autoestima. 
Quando me amei de verdade, pude 
perceber que a minha angústia, meu 
sofrimento emocional, não passa de um 
sinal de que estou indo contra as minhas 
verdades. Hoje sei que isso é ser autêntico. 
 Quando me amei de verdade, parei de 
desejar que a minha vida fosse diferente e 
comecei a ver que tudo o que acontece 
contribui para o meu crescimento. Hoje 
chamo isso de amadurecimento. 
 Quando me amei de verdade, comecei a 
perceber como é ofensivo tentar forçar 
alguma situação ou alguém apenas para 
realizar aquilo que desejo mesmo sabendo 
que não é o momento ou a pessoa não 
está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje 
sei que o nome disso é respeito. 
 Quando me amei de verdade, comecei a 
me livrar de tudo que não fosse saudável: 
pessoas, tarefas, crenças tudo e qualquer 
coisa que me pusesse para baixo. De 
início, minha razão chamou essa atitude 
de egoísmo. Hoje sei que se chama amor-
próprio. 
Quando me amei de verdade, deixei de 
temer meu tempo livre e desisti de fazer 
grandes planos, abandonei os projectos 
megalómanos de futuro. Hoje faço o que 
acho certo, o que gosto, quando quero e 
no meu próprio ritmo. 
 Quando me amei de verdade, desisti de 
querer ter sempre razão e, com isso, errei 
muito menos vezes. Hoje descobri a 
humildade. 

Vida Paroquial Miradouro do Convento 
Dia 01 
- Luis Filipe Gonçalves Guerra  
- Maria de Fátima G. Sobral Pereira  
- Simão Pedro Rodrigues Gonçalves  
Dia 02 
- Jone Ramalhosa da Silva  
- Laurinda Cruz Teixeira  
- Ricardo Oliveira Fernandes 
Dia 03 
- Ana Luísa Castro Ferreira Pinto 
- Élio Augusto Simões Favas  
- Gonçalo Miguel Lage de Barros  
- Ilda da Conceição Lopes Vilarinho  
- Manuel Salvador Valadares Magalhães 
- Manuela Maria Porto Reis Lourenço 
- Maria Isabel Pires Lourenço 
Dia 04 
- Alcida Pinto Magalhães Marques 
- Carlos Daniel Capela da Silva  
- Fernanda de Jesus Rocha Porto  
- Gonçalo Filipe Costa Varela 
- Júlio Sousa Morais 
- Marisa A. Azevedo de Matos Ribas  
- Natália Cabanas G. Braz  
Dia 05 
- Duarte Estêvão da Silva Carvalhosa 
- Fernando António Serro Barrocas  
- Maria de Fátima Covinha Viana 
Dia 06 
- Alexandre Miguel Gonçalves Lindade   
- Manuel José Fernandes  
- Maria João Almeida dos Santos  
- Marisa Sofia Oliveira Rodrigues  
- Palmira Pereira Lourenço  
- Sara Fernandes Lopes   
Dia 07 
- Alice Pires Martins Carvalho Afonso  
- Maria Helena de Matos Ribas Pereira  
- Rosa Maria Valadares de Sousa  
- Vítor Daniel Gonçalves Vila Pouca  
- Vitor Manuel Pinto Gil  

ANEDOTA 
Uma loira e uma morena atiram-se de um 
prédio. 
- Qual chega primeiro ao chão? 
- A morena! A loira teve de parar para 
pedir indicações da direção. 

Aniversários  Quando me amei de verdade, desisti de 
ficar revivendo o passado e de preocupar-
me com o futuro. Agora, me mantenho no 
presente, que é onde a vida acontece. 
Hoje vivo um dia de cada vez, plenamente. 
 Quando me amei de verdade, percebi que 
a minha mente pode atormentar-me e 
decepcionar-me. Mas quando eu a coloco 
a serviço do meu coração, ela se torna uma 
grande e valiosa aliada. 

Autor: Kim McMillen & Alison McMillen 

IV. AS DIVERSAS FORMAS DE CELEBRAÇÃO 
DA MISSA 

A Missa sem diácono | Liturgia eucarística 
Em certos dias e em ocasiões especiais, 
esta fórmula de bênção é precedida, 
segundo as rubricas, de outra mais solene 
ou da oração sobre o povo. 
O Bispo abençoa o povo com a fórmula 
apropriada, fazendo por três vezes o sinal 
da cruz sobre o povo. 
Logo a seguir à bênção, o sacerdote, de 
mãos juntas, diz: Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe (Ite, missa est); e todos 
respondem: Graças a Deus (Deo gratias). 
O sacerdote, habitualmente, beija então o 
altar em sinal de veneração, faz-lhe, com 
os ministros leigos, uma inclinação 
profunda, e retira-se com eles. 
Se a Missa é seguida de outra acção 
litúrgica, omitem-se os ritos de conclusão, 
quer dizer, a saudação, a bênção e a 
despedida.  

Fonte: Instrução Geral do Missal  

Saiba + 

Sorria :-)  


