
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 304 
24 MARÇO A 
31 MARÇO 2019 

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

1ª Leitura 
Ex 3,1-8ª.13-15 
Salmo 
102 (103) 
2ª Leitura 
1 Cor 10,1-6.10-12 
Evangelho 
Lc 13; 1-9 
 

Caros amigos: 
O caminho da Quaresma continua cheio de surpresas e dinamismo. 
Parámos no deserto, subimos e descemos o monte, e agora 
defrontamo-nos com uma figueira estéril plantada numa vinha... 
Deixemos que a esperança que Deus deposita em nós seja mais 
brilhante que a nossa possível esterilidade. Deus não desiste de nós! 
 

Terrível sentença, grito de dor e apelo de conversão! Jesus não 
procura culpados, mas recorda a responsabilidade de cada um diante 
dos acontecimentos da vida, mesmo os mais trágicos, numa 
solidariedade humana que não deixa ninguém inocente, nem 
indiferente! Sim, todos participamos das alegrias e tristezas do 
mundo. E, se não houver uma mudança de olhares, gestos e atitudes, 
então o mundo morrerá de frio, sem frutos e sem sabor! Se não nos 
convertermos, morreremos! Talvez não no fragor dos desabamentos, 
mas no drama silencioso da infertilidade, na tragédia da vida sem 
sabor, no deserto de um coração ressentido e amargurado. Deus não 
olha, indiferente, as tragédias do mundo, mas pede-nos para O 
tornarmos presente junto de quem sofre, para sermos bálsamo e 
gestação de um mundo novo. 
 

III DOMINGO DA QUARESMA - ANO C   
ANO MISSIONÁRIO 

 

«SE NÃO VOS 
ARREPENDERDES, 
MORREREIS»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

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 
 Segunda-feira, 25 de Março – Anunciação do Senhor (Solenidade)  
- 17h30 – Recitação do Terço – D. Augusta 
- 18h00 – Eucaristia da Solenidade da Anunciação do Senhor 
- 20h45 – Ensaio do Coro do Grupo Coral Paroquial 
- Leitores de Serviço: Céu Vieira, José Rego e José Meira 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
- 21h15 – Formação de Dirigentes MCC – Centro Pastoral Paulo VI 
 Terça-feira, 26 de Março  
- Não há celebração da Eucaristia 
Quarta-feira, 27 de Março 
- 17h30 – Recitação do Terço – D. Augusta 
- 18h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Rosa Carvalho 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
 Quinta-feira, 28 de Março  
- Não há celebração da Eucaristia 
Sexta-feira, 29 de Março - Dia de Abstinência  
- 17h30 – Via Sacra – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Margarida Carlão 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
Sábado, 30 de Março  
- 17h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz  
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do 4º Domingo da Quaresma. Anima a Liturgia 8º Ano da Catequese 
   (Festa da Vida)  
- Leitores de Serviço: Catequese 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
 Domingo, 31 de Março – 4º Domingo da Quaresma 
- 08h30 –Recitação do Terço – Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado com pregação quaresmal 
- Leitores de Serviço: Céu Morais; Manuel Domingos e Adília Santos 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Francisco Félix 

Senhor, reconheço que manifestas o teu imenso poder quando perdoas e te compadeces. 
Sinto tanta alegria por saber que continuas a contar comigo para embelezar o mundo. 
Tu me encorajas a permanecer, porque não me excluis, porque me confias os teus 
tesouros.  
Ajuda-me, meu Deus, a ter igual comportamento para com os meus irmãos. A acreditar! 
Ensina-me essa prodigiosa esperança “contra toda a esperança” que conquista cada 
manhã,  
Aumenta em mim uma fé que obedece e uma caridade que teima acreditar na bondade. 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

4. O Secretariado Diocesano de Liturgia convia 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 

Segunda-feira, 25 de Março – Anunciação do Senhor (Solenidade)  
- ANIV. Deolinda Afonso Reina e marido – int. filho Ilídio 
- ANIV. Mário Meira Viana – int. mãe 
- ANIV. Mário Cardoso da Costa – int. afilhada Maria 
- Almas do purgatório – int. Manuel Novo 
- Mário Meira Viana – int. filhos 

DIA 25 
SEGUNDA-FEIRA 
18H00  

DIA 29 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Sexta-feira, 29 de Março 
- ANIV. José António Sá Gonçalves – int. família 
- Domingos Dias de Sá e irmãos – int. filho 
- Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor – int. filho e irmão José 
- Maria da Costa de Oliveira Lima – int. marido 

 

DIA 27 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 27 de Março  
- ANIV. Ordenação Padre Alípio da Silva Lima – int. Cristina Cunha 
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- Domingos Dias de Sá e irmãos – int. filho 
- Maria de Lurdes Alves Araújo -  int. Confraria da Sra do Rosário 
- Rosa da Conceição da Cruz Teixeira – amiga Cristina 
 

DIA 31 
DOMINGO - 09H00  

Domingo, 31 de Março – 4º Domingo da Quaresma  
- Pelo Povo que me está confiado com pregação quaresmal 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. No próximo fim-de-semana muda a hora! Os relógios devem adiantar uma hora. Entra a hora de 
Verão. A celebração da Santa Missa à semana e ao sábado é às 19h00. Ao Domingo permanece às 
09h00.  
2. Ao preencher a sua Declaração de IRS, relativa ao ano de 2018, a partir do dia 1 de abril, indique o 
número de contribuinte do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha  502 263 431 no 
quadro 11 da sua declaração online, dado que não é possível a entrega em papel.  
Pode também já indicar, até 31 de Março, a entidade Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha à 
qual pretende consignar o IRS ou o IRS e o IVA deste ano de 2019. 
Com este gesto simples, sem custos ou perda para si, está a ajudar o CSPVNA a servir melhor os seus 
utentes, a contribuir par a construção do novo Lar, levando o Estado a retirar 0,5% do imposto que lhe 
liquida e a entrega-lo a esta Instituição. Leia o folheto que vai com este Boletim e partilhe esta 
informação e intenção com os seus familiares e amigos. Olhe que no ano passado esta iniciativa 
rendeu ao Centro € 1 500,00. A ver se desta vez conseguimos duplicar o valor! Obrigado. 
3. 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. Pede também esta Confraria, voluntários (crianças, adolescentes, jovens e adultos) para 
integrarem a Procissão de Passos que, este ano, se realiza no Domingo dia 7 de Abril. No próximo 
sábado, das 16h00 à 17h00, a senhora Maria (do Rouxinol) vai estar no Centro de Evangelização e 
Catequese para tirar medidas. 
 

DIA 30 
SÁBADO 
18H00  

Sábado, 30 de Março  
- ANIV. José Sampaio Gomes da Cruz e esposa – int. filha Conceição 
- ANIV. Filomena Ferreira de Sousa – int. sobrinho Pe. Alfredo 
- José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Maria da Conceição Rodrigues Torres Casal – int. filhos 
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho- int. filhos  

 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
À semelhança do meu Deus, esta semana vou procurar usar de 

misericórdia para com os meus irmãos! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“HÁ TRÊS ANOS 
QUE VENHO 
PROCURAR 
FRUTOS NESTA 
FIGUEIRA E NÃO 
OS ENCONTRO”  

“TALVEZ VENHA 
A DAR FRUTOS” 

Três anos de busca sem resultados. Três anos de anúncio evangélico e 

resultados infrutíferos! Três anos de trabalho e dedicação sem saborear o 

doce fruto! Porque não então cortar todas as figueiras que se apropriam 

dos dons da terra e acumulam folhas vazias? 

No entanto, o vinhateiro insiste: "deixa-a mais um ano"! Redobrando-lhe 

dedicação e o adubo da misericórdia! Maravilhoso vinhateiro que inventa o 

futuro onde aparentemente não existia. Pacientemente, se dedica para 

que a árvore da nossa vida dê fruto. «É o tempo que perdeste com a tua 

rosa que tornou aquela rosa especial» (Saint-Exupéry). Assim é o Filho de 

Deus que vive seduzido pelos frutos vindouros: o bem e a beleza possível 

do amanhã contam sempre mais do que a infertilidade de ontem. 

 

A teimosa persistência da esperança de Deus contenta-se com um pobre e 

frágil "talvez". Mais um ano de sol, de chuva, de trabalho e talvez dê fruto! 
Aquele "talvez" é mais que uma anunciação: é a coragem divina que se 

empenha contra toda a probabilidade. Deus ousa sonhar os impossíveis! 

Deus não busca os porquês estéreis da infertilidade, não acusa a aridez, mas 
aventura-se incansavelmente a fazer frutificar a seiva, a dar à luz a vida 
escondida, a adoçar e promover a existência. Deus não condena a árvore 

seca, mas abraça-a tal como desposa a cruz, tornando-a árvore de vida. No 
madeiro do calvário o amor vence a morte, a nudez é revestida de alegria, o 
lamento torna-se dança, o inferno fica vazio, o paraíso é dado ao pecador.  

Não nos pertence cortar as árvores nuas, mas é tarefa nossa cavar a terra da 

humanidade para que o sol brilhe e os frutos apareçam. Converter-se é 
acreditar neste Deus que não ameaça de morte, mas sabe que em nós está 

em gestação a semente capaz de, com persistência e a dedicação incansável 
do amor, fecundar milagres.  


