
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 308 
21 ABRIL A 
28 ABRIL 2019 

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

1ª Leitura 
Act 10,34. 37-43 
Salmo 
117 (118) 
2ª Leitura 
Col 3,1-4 
Evangelho 
Jo 20,1-9 
 

Caros amigos: 
A alegre boa nova que as mulheres levaram aos discípulos e eles 
testemunharam, continua a ecoar na Igreja e a ressoar por todo o mundo: 
NÃO ESTÁ ENTRE OS MORTOS. AQUELE QUE VIVE, RESSUSCITOU O SENHOR 
JESUS! ALELUIA! ALELUIA! 
A alegria da ressurreição contagiou vidas, incendiou corações e 
transformou realidades ao longo da história. Continua hoje a ser impulso 
de vida na Igreja!   
Também nós, Família Paroquial, nos sentimos movidos por este impulso e 
animados pela vida nova de Cristo ressuscitado. Que outra razão nos 
moveria senão a certeza que nos habita a Páscoa de Cristo, nos queima por 
dentro e provoca, como a São Paulo, a ponto de reconhecermos que não 
podemos calar o que vemos e ouvimos! "Ai de mim se não anunciar o 
Evangelho". 
Santa e Feliz Páscoa para todos! 

O evangelho diz que o novo dia já tinha começado – era o primeiro da semana -, 
mas, na cabeça de Maria Madalena e dos outros discípulos e apóstolos, a 
experiência do fracasso pairava como escuridão intransponível – ainda era 
escuro. Só muito lentamente eles foram percebendo que as ligaduras 
estendidas no chão não estavam lá para cobrir um cadáver, mas para acolher as 
núpcias de uma nova aliança. Pelo contrário, o sudário sim, depois de cobrir a 
cabeça de Jesus, agora estava à parte e envolvia totalmente o templo, o lugar 
onde a morte fora estudada, planeada, deliberada. Precedido e encorajado por 
Maria Madalena, o discípulo amado entrou na sepultura escura e fria, “viu e 
acreditou”. 

DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – ANO C 
                                            ANO MISSIONÁRIO 

“APENAS UMA MULHER E 
DOIS DISCÍPULOS COMO 
TESTEMUNHAS”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 21 de Abril – DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
– 08h00 – Solene Eucaristia de Páscoa na Igreja – pelo Povo 
- Leitores de Serviço: Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Céu Cruz (2ª Leitura e Sequência); 
D. Adília Santos (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Francisco Félix 
- 09h00 – Saída do Compasso Pascal 
- 19h00 – Recolhimento do Compasso Pascal  
Segunda-feira, 22 de Abril – SEGUNDA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA DA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
– 08h00 – Solene Eucaristia de Páscoa na Igreja – pelas intenções anunciadas 
- Leitores de Serviço: Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); Cristina Cunha (Oração dos 
Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
Terça-feira, 23 de Abril 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Augusta 
- 19h00 – Eucaristia de 7º dia de José Lima Pereira da Silva - AO 
- Leitora de Serviço: D. Rosa Carvalho 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
Quarta-feira, 24 de Abril 
- Não há celebração da Eucaristia  
Quinta-feira, 25 de Abril   
- Não há celebração da Eucaristia  
Sexta-feira, 26 de Abril  
- Não há celebração da Eucaristia  
Sábado, 27 de Abril  
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do II Domingo de Páscoa 
- Leitores de Serviço: Sr. Filipe Silva (1ª Leitura); D. Ingrid Van Dorpe (2ª Leitura); D. 
Margarida Carlão (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
Domingo, 28 de Abril – II DOMINGO DE PÁSCOA – Domingo de Pascoela ou da Divina 
Misericórdia 
- 08h30 – Recitação do Terço: D. Céu Vieira  
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo 
- Leitores de Serviço: Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª Leitura); D. Adília 
Santos (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Francisco Félix 
 

Senhor, tu encontraste os teus discípulos com medo, a chorar a tua ausência. 
Mas, com a tua presença, voltaram a ter coragem, novo vigor, nova vontade de viver. 
Capacita-nos, envia-nos, para levar, com esta disposição, a tua Palavra da vida: 
a todos os cansados e desanimados; a todos os que não crêem no teu poder,  
a todos os que cruzam os braços, pensando que é tudo assim e que nada vai mudar; 
a todos os que despertam para um envolvimento com a tua Palavra no seu dia-a-dia; 
a todos os que se empenharam pela transformação das estruturas injustas …

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 23 
TERÇA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 27 de Abril  
- ANIV. Adelina Rodrigues de Sá (5ª feira) – int. amiga 
- ANIV. José Meira Lima e pais (4ª feira) – esposa e filho 
- ANIV. José Porfírio Sampaio e esposa (4ª feira) – int. filho e família 
- ANIV. Manuel Arezes Vidal e esposa (4ª feira) – int. filha Lurdes 
- ANIV. Manuel Rodrigues do Rego (3ª feira) – int. família 
- 2º ANIV. Maria José Enes Fernandes da Cunha (4ª feira) – int. sobrinhos 
- 7º ANIV. Rui Alberto Pires Ferreira – int. esposa, filhas e netos 
- Eduardo Baptista de Amorim - int. filha Eulália 
- Luzia Pereira Fonte – int. filha e genro 
- Manuel Augusto Leal Mourão - int. esposa e família 
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido  – int. filha Maria  
- Maria de Lurdes Alves Araújo – int. marido e filhos 
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho- int. filhos 
 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Não se esqueça! Ao preencher a sua Declaração de IRS, relativa ao ano de 2018, por 
favor, indique o número de contribuinte do Centro Social Paroquial de Vila Nova de 
Anha  502 263 431 no quadro 11 da sua declaração online. 
Com este gesto simples, sem custos ou perda para si, está a ajudar o CSPVNA a 
concluir o Novo Lar, levando o Estado a retirar 0,5% do imposto que lhe liquida e a 
entrega-lo a esta Instituição. Obrigado. 

DIA 22 
SEGUNDA-FEIRA 
08H00  
 

Segunda-feira, 22 de Abril – SEGUNDA-FEIRA DA OITAVA DA PÁSCOA DA  
RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
- ANIV. José Rodrigues Santos Viana – int. filha Maria 
- ANIV. Maria Loureiro Penteado – int. filho e nora 
- ANIV. NATAL. Maria da Conceição Fernandes Vieira – int. neto António 
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- António Ângelo Frade Marinheiro – int. esposa e filhos 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Maria Lima de Araújo – int. filhos 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 

DIA 27 
SÁBADO - 19H00  
 

Terça-feira, 23 de Abril 
- 19h00 – 7º dia de José Lima Pereira da Silva - AO 

DIA 28 
DOMINGO -09H00  
 

Domingo, 21 de Abril – II DOMINGO DE PÁSCOA – Domingo da Divina Misericórdia 

- Pelo Povo que me está confiado  

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Através de nossa maneira de viver vamos explicar, tornar presença, 

corpo, palpável, vivenciável, a nova realidade da ressurreição 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“TODOS 
RESSUSCITADOS 
COM CRISTO” 

PORQUE PÁSCOA 
É NOSSA 
CRIAÇÃO 

Temos de entrar no túmulo vazio e escuro, temos de passar por ele. Temos 

de passar com Cristo pela morte. Somente dentro do túmulo se abrirão os 

nossos olhos: no escuro do túmulo vazio, na ausência do corpo de Cristo, 

veremos, qual luz ao fundo do túnel, o brilho da ressurreição. O que fora 

estava oculto aos nossos sentidos, dentro se evidencia aos olhos da fé. 

Deus o ressuscitou no terceiro dia! Crê somente! Aos olhos da fé é revelada 

a possibilidade e a realidade de uma vida renovada, de um mundo 

renovado integralmente. Como Pedro e o outro discípulo, nós vamos para 

casa crendo. Saímos do túmulo repletos de fé e de esperança. Saímos 

renovados. Fomos ao túmulo à procura do corpo de Jesus e saímos de lá 

como corpo de Cristo. Nós somos o corpo que desapareceu. Pela fé foi-nos 

revelado que a nossa única esperança está além do túmulo. Passamos por 

ele. Morremos com Cristo. Saímos dele. Fomos ressuscitados juntamente 

com Cristo e elevados acima da morte. O nosso corpo já não se dispõe para 

servir a morte, mas a libertação de todas as formas de morte e de 

sofrimento. 

A Páscoa de Jesus de Nazaré inaugura a nova criação. Não se trata de uma 

simples correção do passado, ou apenas de perdão dos pecados, nem 

sequer de vitória sobre a morte física e individual. Jesus de Nazaré, o 

ressuscitado que traz no corpo as marcas dos pregos e da lança, que 

passou por este mundo fazendo o bem, é o Homem Novo, o Primogénito 

de todas as criaturas e o Irmão de todos os homens e mulheres. Em seu 

nome, os discípulos e discípulas, agora, reúnem-se e organizam 

comunidades que continuam empenhados na defesa da vida de todas as 

criaturas, desconhecendo todo e qualquer limite excludente. 


