
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 303 
17 MARÇO A 
24 MARÇO 2019 

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

1ª Leitura 
Gen 15, 5-12.17-18 
Salmo 
26 (27) 
2ª Leitura 
Filip 3,17-4,1 
Evangelho 
Lc 9; 28b-36 
 

Caros amigos: 
Jesus continua em viagem nesta Quaresma. Depois do rio e do deserto, 
propõe-nos a subida ao monte. Com Pedro, Tiago e João, queremos extasiar-
nos perante a luz que irradia do rosto de Cristo, Crucificado e Ressuscitado. 
Entremos, sem medo, na espessura da nuvem, como outrora Jonas, no 
ventre do monstro marinho, e escutemos a Palavra do Filho, que o Pai nos 
oferece como aliança nova e eterna.  
 

Hoje é o dia de subir ao miradouro, de respirar o ar fresco e puro da montanha, 
de contemplar as estrelas, de elevar os corações às alturas da Pátria celeste! Com 
Pedro, Tiago e João, queremos extasiar-nos, perante a luz que irradia do rosto de 
Cristo, Crucificado e Ressuscitado! A transfiguração de Jesus, no caminho para 
Jerusalém, oferece aos discípulos, aos mais íntimos de Jesus, a antevisão da 
meta, a outra face do rosto de Cristo! Eles hão-de assustar-se e adormecer 
perante o rosto agoniado de Jesus, no Monte das Oliveiras (cf. Lc 22,39-46), e 
hão-de escandalizar-se depois com o rosto desfigurado na Cruz. É então preciso 
que se deixem agora iluminar pela outra face deste rosto: o rosto luminoso e 
glorioso do Ressuscitado. Jesus fá-los subir ao alto, não para os poupar à Cruz, 
mas para alcançarem esta visão completa do mistério pascal, porque “só do alto 
da esperança vemos nós a vida toda”, como escreveu Fernando Pessoa, com 
tanta graça: “Do alto da torre da igreja / Vê-se o campo todo em roda. / Só do 
alto da esperança / Vemos nós a vida toda”. É por isso que chamamos a este cais, 
donde subimos, com Jesus, ao monte da transfiguração, o cais do miradouro! 
Terra à vista! O Céu, a nossa Terra prometida! 

II DOMINGO DA QUARESMA - ANO C   
ANO MISSIONÁRIO 

 

«JESUS SUBIU AO 
MONTE PARA ORAR»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 17 de Março – 2º Domingo da Quaresma 
- 08h30 –Recitação do Terço – D. Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado com pregação quaresmal 
- Leitores de Serviço: José Rego; Rosa Carvalho e Margarida Carlão 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Francisco Félix 
 Segunda-feira, 18 de Março  
- Não há celebração da Eucaristia 
- Início da Semana Cáritas 
 Terça-feira, 19 de Março – S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA (DIA DO PAI) 
6º ANIV. da Solene Inauguração do Pntifica do Papa Francisco 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de S. José e pelos pais vivos e falecidos das nossas 
 famílias – D. Céu Vieira 
 - 19h00 – Eucaristia em honra de S. José, nosso Padroeiro Secundário e pelas intenções 
    pedidas para este dia 
- Leitores de Serviço: José Rego; Céu Vieira e José Meira 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: José Rego 
Quarta-feira, 20 de Março 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 21 de Março  
- 17h30 – Recitação do Terço – D. Augusta 
- 18h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Clara Oliveira 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
 - 20h45 – Ensaio do Coro do Grupo Coral Paroquial 
Sexta-feira, 22 de Março - Dia de Abstinência  
- Não há celebração da Eucaristia 
Sábado, 23 de Março - Dia Cáritas – ofertório da Missa a favor da Cáritas Diocesana 
- 17h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz  
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do 3º Domingo da Quaresma. Anima a Liturgia 5º Ano da Catequese 
   (Festa da Esperança)  
- Leitores de Serviço: Catequese 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Miguel Sousa 
Domingo, 24 de Março – 3º Domingo da Quaresma -Dia Cáritas – ofertório da Missa a  
favor da Cáritas Diocesana 
- 08h30 –Recitação do Terço – Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado com pregação quaresmal 
- 12h30 – Almoço Convívio no Salão de Festas do CSPVNA – Confraria de S. Tiago 
- Leitores de Serviço: Céu Cruz; João Cruz e Rosa Carvalho 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Francisco Félix 

Senhor, ensina-me a retirar-me! 
Ajuda-me a Reflectir na minha vida! 
Eleva-me ao mais Alto nível da relação contigo! 
Que a minha vida e ação sejam pautadas pela Tua Palavra! 
Quero crescer no Amor para contigo e os irmãos!  
Dá-me sempre a coragem de parar junto de Ti e contigo! 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

5. O Secretariado Diocesano de Liturgia convida a todos a participar na Conferência "As últimas Palavras de 
Jesus - Liturgia da Salvação", a realizar no próximo dia 26 de Março (de Terça-feira a oito dias) às 21h15, no 
Centro Pastoral Paulo VI (auditório). O Orador convidado é Sua  Ex.ª Revma Sr. D. António Couto, Bispo de 
Lamego, insigne Biblista. É uma rica preparação para a Semana Santa e Páscoa. A entrada é livre. Para 
efeitos de inscrição é favor preencher uma ficha de inscrição que está disponível na sacristia ou nos 
Serviços Centrais da Paróquia. Muito gostaria que Vila Nova de Anha estivesse presente em grande 
número. Os Catequistas, Leitores, Ministros Extraordinários da Comunhão, Membros das Confrarias e 
outros agentes da Pastoral estão, por inerência de funções chamados a participar. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

Terça-feira, 19 de Março – S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA (DIA DO PAI) 
- ANIV. Maria Alzira Martins Neiva e irmãos – int. sobrinhos Maria Teresa e José 
- ANIV. Conceição Domingues Felgueiras Sampaio (14 Março) – int. filha Conceição 
- Acção de graças em Aniversário de Casamento (50 anos) de um casal amigo da Valada - int. 
  Pe. Alfredo 
- Em honra de S. José – int. Conceição Alpoim 
- Em honra de S. José – int. Conceição Lima 
- António Rodrigues Coutinho - int. filha Lurdes 
- Ernesto Gomes de Sá – int. esposa, filha e genro 
- Francisco Loureiro de Passos – int. esposa e filhos 
- Hélder Paulo Rodrigues Casal e esposa e José António Loureiro Casal e esposa - int. família 
- Joaquim Gonçalves Canário – int. esposa e filhos 
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa, filha e neto 
- José Gonçalves Lima – int. filha Florinda 
- Luciano Rodrigues da Costa Lima – int. filha Isabel 
- Manuel Augusto Leal Mourão -  int. filha Idália 
- Manuel José de Freixo e esposa e filhas – int. filho Manuel Freixo 
- Manuel Marques S. Lima e esposa – int. filha Conceição 
- Pais de Celeste Carvalho 

DIA 19 
TERÇA-FEIRA 
19H00  

DIA 23 
SÁBADO 
18H00  

Sábado, 23 de Março  
- ANIV. José Barreto Novo – int. filha Rosa Maria 
- Agostinho Esteves Carvalho – int. irmã Deolinda 
- José Avelino Costa Martins e esposa – int. filhos 
- José Gonçalves Carvalho e esposa – int. Filha 
- José Meira Lima e pais – int. Esposa e filho 
- Maria Eulália Rodrigues Ferreira – int. irmã Deolinda 

DIA 21 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quinta-feira, 21 de Março  
- ANIV. Virgínia das Dores Rodrigues Maciel e marido (6ª feira) – int. filho Albino Cruz 
- António Rodrigues da Silva – int. Esposa e filhas 
- César Augusto Fagundes do Rego – int. Esposa 
- Familiares falecidos de Manuel Domingos Cunha Silva 
- José Fernandes Cunha Correia – int. Esposa 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 

DIA 24 
DOMINGO - 09H00  

Domingo, 24 de Março – 3º Domingo da Quaresma  
- Pelo Povo que me está confiado 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana: 
- obras do Novo Lar: senhora Maria Quinhas (venda de terços feitos por ela) - € 145,00 
- Igreja: promessas – 100,00 
2. O Ofertório das Missas do próximo fim-de-semana reverte a favor da Cáritas Diocesana. Sejam 
generosos e contribuam. É também uma forma de renúncia e partilha útil em tempo de Quaresma. 
3. Relembro o Almoço Convívio, no próximo Domingo, dia 24 de Março, promovido pela Confraria de 
São Tiago. Terá um custo de € 12,50 euros para adultos e € 7,00 para as crianças até aos 12 anos. No 
final será oferecida uma pequena lembrança a todos os presentes! 
Os mesários da Confraria de São Tiago já começaram a andar às voltas pela Freguesia a fim de 
recolher os vossos donativos para a Festa!  
4. A Confraria do Senhor leva a efeito, nos dias 30 e 31 de Março, mais um fim-de-semana de 
cobrança dos anuais para aqueles irmãos que ainda não pagaram. Os mesários e mesárias estarão à 
saída da porta principal da igreja, antes e depois da Missa Vespertina de sábado e no final da Missa de 
Domingo. 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Que o Senhor nos ajude a dar prioridade à oração, como imperativo 
de renovação e mudança interior! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“MESTRE COMO É 
BOM ESTARMOS 
AQUI!”  
 

DESCER DO 
MIRADOURO PARA 
SEGUIR CRISTO 

E como podemos também nós desfrutar desta nova visão? Entrando na 
espessura da nuvem, como outrora Jonas, no ventre do monstro marinho, 
para escutar a Palavra do Filho, o seu Eleito. Apurando os ouvidos, escutando-
O, os discípulos aprendem, com Jesus, a rezar, e assim, a participar na visão 
de Deus. Eles passam do falar insensato, como o de Pedro, que «não sabia o 
que estava a dizer» (Lc 9,33), à escuta («Escutai-O» - Lc 9,35)e, por fim, ao 
silêncio: «Os discípulos guardaram silêncio e a ninguém contaram nada» (Lc 
9,36). É o silêncio que guarda o mistério do acontecimento a que assistiram. A 
oração é experiência de escuta, de intimidade, de conversação, de comunhão 
e familiaridade com Deus. A Palavra de Deus, escutada e visionada em Jesus, 
transmite luz e ilumina quem a escuta. A oração orienta as decisões 
existenciais e fortalece o próprio Jesus e os discípulos, para enfrentar a 
solidão e a hostilidade dos homens. A oração não é uma fuga para trás, como 
a do profeta Jonas, que desceu ao porão do navio e só queria dormir, para se 
proteger e isolar da comunicação com os outros, para não enfrentar a vida; 
depois, dentro do monstro marinho, Jonas como que regressa ao ventre da 
mãe e ali reza, suplica, confia e agradece. Mas Jonas não pôde ficar ali mais do 
que três dias; acabou por ser projetado para terra firme, em Nínive, 
precisamente o destino donde fugira. A oração não é, tão-pouco, uma fuga 
para a frente, como a de Pedro, que dentro da nuvem se sente como peixe na 
água, e também ele preferia ficar ali a descer à realidade nua e crua da cruz 
da vida. Em todo o caso, não é possível construir uma tenda ou uma casa para 
Deus. Pelo contrário, é necessário entrar na Palavra das Escrituras e deixar-se 
habitar pelo Espírito, para escutar o Senhor e entrar em comunhão com Ele. 
Escutar quer dizer deixar que outro habite em nós, fazer-se morada do outro. 

O que acontece a Jonas, depois da oração no ventre do monstro marinho? 
Regressa a terra firme. Deus salva-o para fazer dele um instrumento 
involuntário da salvação dos pagãos. O que acontece aos discípulos depois da 
transfiguração? Descem do miradouro, para seguir Cristo, que os vai guiar na 
escalada ao monte maior da Sua e da nossa Páscoa. 
E o que nos deve acontecer a nós, depois da consolação deste encontro, neste 
mistério luminoso da Eucaristia? Desçamos “do alto da torre da igreja” aos 
muitos abismos da solidão, da noite escura, da tristeza, do luto, da carne ferida, 
da alma sombria, em tantas pessoas, que precisam da nossa escuta e da nossa 
companhia, para transfigurar o seu rosto triste num rosto luminoso e 
sorridente. Desçamos até eles, que afinal Jesus já lá está (cf. GE 135). Ele é o 
nosso Sol, a nossa Estrela Polar, a nossa bússola. Com Ele e só com Ele, 
chegaremos a bom porto! 


