
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 297 
03 FEVEREIRO A 
10 FEVEREIRO 2019 

Email: parocoanha@diocesedeviana.pt 
Website: www.paroquiavnanha.com 

1ª Leitura 
Jr 1, 4-5.17-19 
Salmo 
70 (71) 
2ª Leitura 
1 Cor 12, 31-13,13 
Evangelho 
Lc 4; 21-30 
 

Caros amigos: 
Neste Domingo, Jesus faz da Sua terra, a nossa terra e questiona o nosso 
acolhimento à Palavra, seja qual for o instrumento que a "transporta". 
Deixemos os pré-conceitos e mantenhamo-nos acordados para a novidade 
da simplicidade de Deus. 
 

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO C   
ANO MISSIONÁRIO 

 

O texto do Evangelho deste Domingo, apresenta-nos uma mudança radical de 
ambiente. Tão depressa todos se admiram com as palavras de Jesus ao ponto de 
testemunharem a Seu favor como esse ambiente dá lugar a outro de descrédito 
e tensão. E evolui até ao ponto de desejarem deitar Jesus da colina abaixo. E qual 
foi o motivo dessa súbita mudança? O simples facto de Jesus ser filho de José. 
Era assim então, é assim hoje. Interessam-nos os títulos académicos, o berço de 
onde se nasce, o dinheiro que se tem, a posição que se ocupa enquanto o 
conteúdo da mensagem e as obras de bondade e verdade interessam pouco. Até 
aquela voz que brota do mais profundo do coração, essa voz que nos quer guiar 
para a Verdade, para a Beleza e para o Bem, essa voz que levou os conterrâneos 
de Jesus a admiraram-se e a darem testemunho d’Ele, até ela é silenciada 
apenas porque Jesus é o filho de José. Era assim então, é assim hoje. Será assim 
amanhã se não aprendermos a colocar a nossa confiança no que as pessoas 
mostram de si e não naquilo que têm. 
 

DA ADMIRAÇÃO À 
REVOLTA 

  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 03 de Fevereiro- IV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
- 08h30 –Recitação do Terço – Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
- CSVP – Peditório à porta da Igreja 
- Ofertório para a Universidade Católica Portuguesa 
Segunda-feira, 04 de Fevereiro – S. João de Brito, Presbítero e Mártir (MO)  
- Não há celebração da Eucaristia.  
- 21h15 – Escola do MCC – Centro Pastoral Paulo VI 
Terça-feira, 05 de Fevereiro – S. Águeda, Virgem e Mártir (MO)  
- Não há celebração da Eucaristia.  
Quarta-feira, 06 de Fevereiro – SS. Paulo MiKi e Companheiros, Mártires (MO)  
- 17h30 – Recitação do Terço – Céu Cruz 
- 18h00 – 7º dia de Maria Gorete Lima do Rego  
 Quinta-feira, 07 de Fevereiro – Cinco Chagas do Senhor (Festa)  
- 17h30 – Recitação do Terço – Isabel 
- 18h00 – Eucaristia  
- 20h45 – Ensaio do Coro do Grupo Coral Paroquial 
 Sexta-feira, 08 de Fevereiro – S. Josefina Bakhita, Virgem (MF)  
- Não há celebração da Eucaristia.  
Sábado, 09 de Fevereiro – S. Apolónia  
- 17h30 – Recitação do Terço – D Clara  
- 18h00 – Eucaristia  
 Domingo, 10 de Fevereiro – 4º Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 –Recitação do Terço – Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
 

Senhor, tu vens ao meu encontro nos simples e humildes 
que todos os dias cruzam o meu caminho. 
Permite que olhe menos para a sua simplicidade e mais para a 
verdade,  
a beleza e a bondade da mensagem que trazem consigo. Assim seja. 
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS 

 

2. O nosso Agrupamento 452 do CNE leva a cabo, no próximo Domingo, dia 10 de fevereiro, às 
15h00, na Quinta do Santoinho, um Concerto Solidário para angariação de fundos a fim de 
contribuir para a construção do Centro Regional de Formação Escutista.  
Este evento conta com o apoio do Canário, Fundação Santoinho, Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia. Todos os artistas do cartaz (Augusto Canário, Zézé Fernandes, Jaime Parente, Júlio 
Viana e a Filarmónica da AMVNA), vão atuar a título gracioso. 
Os bilhetes encontram-se à venda na Junta de Freguesia e na Sede do Agrupamento. Este fim-
de-semana os escuteiros estarão, no final das missas, a vender bilhetes na sede. 
 
 3. Intenção do Santo Padre para o mês de fevereiro: rezar pelo acolhimento generoso das 
vítimas do tráfico de pessoas, da prostituição forçada e da violência. 
Oferecimento das obras do dia: 
Ofereço-Vos, ó meu Deus, em união com o santíssimo Coração de Jesus e por meio do Coração 
Imaculado de Maria, as minhas orações, obras e sofrimentos deste dia, em reparação de todas as 
ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo divino Coração está continuamente 
intercedendo e sacrificando-se em nossos altares. 
Eu vo-los ofereço, dum modo particular, pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de 
pessoas, da prostituição forçada e da violência. 
 

 



 

 

13-jan-19 13-jan-19 20-jan-19 20-jan-19 13-jan-19 20-jan-19

-€                    -€                370,00€           -€             -€               370,00€              
-€                    -€                165,00€           -€             -€               165,00€              

305,00€             21,00€            -€                 -€             -€               326,00€              
800,00€             216,50€         -€                 -€             -€               1.016,50€           

-€                    -€                -€                 460,00€        -€             -€               460,00€              
896,50€             523,50€         40,00€             26,00€          380,00€       520,00€         2.386,00€           
733,00€             71,00€            -€             -€               804,00€              
525,00€             -€                -€             -€               525,00€              

-€                    -€                740,00€           90,00€          -€             400,00€         1.230,00€           
-€                    -€                -€                 -€             -€               -€                     

662,00€             103,00€         105,00€           78,00€          135,00€       -€               1.083,00€           
471,00€             -€                10,00€             -€             -€               481,00€              

100,00€         100,00€        

15,00€            82,00€          

-€                34,00€          

Total 4 .392,50€     1 .050,00€  1 .430,00€   870,00€    515,00€   920,00€    9 .177,50€      

TTotal  Lugar(es)LLenha LenhaLugar(es)
Quantia em
 Numerário

Quantia em
 Géneros

Quantia em 
Numerário

Quantia em 
Géneros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

Quarta-feira, 06 de Fevereiro  
- 7º dia de Maria Gorete Lima do Rego 
- ANIV. Rosa Maria Ferreira Casal Lima – int. família 
– ANIV. NATAL. Hélder Paulo Rodrigues Casal – int. Irmãos 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
– Aires Sampaio Alves Ferreira – int. Filha Manuela 
– Alexandrina Rodrigues Moreira – int. Neta Marlene Silva Lima  
– José Rodrigues Oliveira Lima e esposa – int. Família 
– José Sampaio Barros – int. Filho e família 
– José Viana Cunha – int. Esposa 

DIA 06 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

Domingo, 10 de Fevereiro – V DOMINGO DO TEMPO COMUM 
- Pelo Povo que me está confiado 

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS 

 

1. Apresentação das contas do Cortejo e Leilão do Menino em favor do novo Lar 

DIA 09 
SÁBADO 
18H00  

DIA 10 
DOMINGO - 09H00  

Sábado, 09 de Fevereiro  - Apresentação do Senhor (Festa) 
– ANIV. Deolinda Martins Pereira – int. Filha Maria  
- ANIV. José da Silva Carvalho (Domingo) – int. Esposa e filhas  
– ANIV. Maria Rodrigues de Sá Lima e marido Damião – int. Filhas 
– José Dias de Brito e esposa – int. Filho Carlos e família 
– José Gonçalves Barreto Novo – int. Manuel Gonçalves Araújo (Agente Funerário) 
- Maria das Dores da Costa Jácome – int. Marido e filhas 
– Maria Lopes Dias – int. Sobrinha Maria 
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho – int. filhos 

DIA 07 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quinta-feira, 07 de Fevereiro 
- ANIV. António Gonçalves Damião e Silva (6ª feira) – int. Filho António 
– ANIV. NATAL. Francisco Ferreira da Silva – int. Esposa 
- ANIV. NATAL Joaquim Araújo Lima – int. Esposa e filha (28/01/2019) 
– ANIV. NATAL. Manuel Costa Cunha Rego (6ª feira) – int. Irmã Maria 
– Joaquim Teixeira Elias – int. Esposa e família 

      – José Domingues Alves da Costa e Palmira – int. Filhos  
      - Manuel da Assunção – int. Esposa e filhas 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Tomar mais atenção ao que me dizem e menos a quem mo diz. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O ESCÂNDALO 

JESUS SEGUIU 

Jesus recorda dois episódios em que Deus socorreu estrangeiros 
quando dentro do Seu povo havia necessidades iguais. Todos se 
escandalizaram ao ponto de o expulsarem. Mas o escândalo mostra 
uma realidade mais profunda: os Seus conterrâneos não entenderam 
Quem tinham diante deles. Não foram capazes de largar as aparências, 
de largar o que já sabiam de Jesus e acolher a Sua mensagem que 
tanto espanto fazia. Mas os conterrâneos de Jesus não são diferentes 
de nós. Também nós temos dificuldade em largar tudo quanto já 
sabemos e dar espaço para que Deus se manifeste como a novidade 
constante que é… Como Jesus, também vêm hoje ao nosso encontro 
homens e mulheres simples que nos mostram o verdadeiro rosto de 
Deus. Mesmo que isso vá contra aquilo que pensamos e temos por 
certo. A nós o Senhor só nos pede que os acolhamos. Nada mais. 

O Evangelho termina apontando um desencontro. Para os 
conterrâneos de Jesus nada mudou. Mas Jesus partiu dali e 
prosseguiu o seu caminho. Este pormenor deve despertar-nos a 
atenção: depois do encontro com Jesus, como fico? Na mesma ou há 
implicações? Ele não se impõe, propõem-se. Jesus, podendo, não fez 
qualquer milagre que poderia ganhar-lhe a admiração e o 
reconhecimento daquela gente. Limitou-se a apresentar a sua 
mensagem de vida e amor que, num primeiro momento, foi aclamada 
mas depois rejeitada. Por muito que gostássemos que Deus fosse 
menos simples connosco, Ele é assim: discreto. Ele vem e continua a 
vir na simplicidade e na fragilidade dos irmãos que se cruzam 
connosco mas que trazem a força da Sua poderosa mensagem. Só 
temos de nos preocupar mais com a mensagem e menos com o 
recipiente em que vem para podermos reconhecer Deus no meio de 
nós. 


