Neste fim de semana, dias 8 e 9 de Junho,
realiza-se o arraial de São Francisco Xavier, que é
já uma tradição na nossa paróquia. Cada ano que
passa o arraial é mais completo, e tem mais
visitantes.
Todos os anos temos novidades, e há sempre
muita animação.
Parabéns à equipa organizadora, a todos os que
colaboram e obrigada a todos os que nele
participam.
Na próxima semana teremos fotografias.
Esta é uma das melhores contribuições anuais
para juntar dinheiro para pagar a dívida da
construção da nova igreja, mas são necessárias
muito mais boas ideias como esta. Ainda falta
tanto dinheiro!!!

ARRAIAL DE SÃO
FRANCISCO XAVIER

Quem tiver uma ideia para conseguir dinheiro
para a igreja, por favor fale com o Sr Padre
Marcos, ou qualquer outra pessoa ligada à
organização. Precisamos da ajuda de todos!!!

Evangelho: Mc 3, 20 - 35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São João
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo
veio tanta gente, que nem sequer podiam comer.
Ao saberem disto, os parentes de Jesus vieram ter com Ele, pois diziam:
- Está fora de Si.
Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam:
- Está possesso do demónio; 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 aguentar-se.
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 roubar a casa.
Em verdade vos digo: Tudo será perdoado aos filhos dos homens: os
pecados e blasfémias que tiverem dito; mas quem falar mal contra o
Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de pecado eterno.
Referia-Se aos que diziam:
- Está possesso dum espírito impuro.
Entretanto, chegaram os seus parentes, que, ficando fora, e mandaram-n’O
chamar.
A multidão estava sentada em volta d’Ele, quando Lhe disseram:
- Os teus parentes estão lá fora à tua procura.
Mas Jesus respondeu-lhes:
- Quem são os meus parentes?
E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse:
- Estes são os meus parentes. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu
irmão, minha irmã e minha Mãe.

Leitura: 02 Cor 4, 13 – 5, 1
Leitura da Segunda Epístola de S. 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 vós, para que acrediteis e haja cada vez mais cristãos, para
glória de Deus. Por isso, não desanimamos.
Ainda que tenhamos de sofrer por fora, o nosso espírito vai-se renovando e
tornando mais forte de dia para dia.
Porque um pequeno sofrimento que possamos ter agora, ajuda-nos a
preparar uma grande alegria na vida eterna.
Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis: as coisas
visíveis são passageiras, mas as coisas invisíveis são eternas.
Bem sabemos que, mesmo se perdermos tudo na terra, receberemos nos
Céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos
homens.

LESTE NO EVANGELHO O QUE JESUS DISSE:”QUEM FIZER A VONTADE DE
DEUS, ESSE É MEU IRMÃO E MINHA IRMÃ”
ESTA SEMANA, VAIS PREOCUPAR-TE EM FAZER A VONTADE DE DEUS,
PARA

SERES

VERDADEIRAMENTE

IRMÃO

OU

IRMÃ

DE

JESUS.

.Centenas de pessoas participaram na noite de sexta-feira, 25 de Maio, na
procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, organizada em conjunto
pelas Paróquias de S. Francisco Xavier e de Santa Maria de Belém.
A procissão, que incluía crianças a representar Lúcia, Francisco e Jacinta,
saiu da Igreja Paroquia de S. Francisco Xavier e desceu a Avenida Ilha da
Madeira, entrando na Igreja de Santa Maria de Belém, onde decorreu a
oração final de consagração a Nossa Senhora.
A imagem de Nossa Senhora e o andar utilizados na procissão são da Igreja
de Caselas, bem como as opas e capas.
Aqui ficam algumas imagens.

