
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 316 
16 JUNHO A 
23 JUNHO 2019 

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

1ª Leitura 
Prov 8,22-31 
Salmo 
8  
2ª Leitura 
Rom 5,1-5  
Evangelho 
Jo 16,12-15  
 

Caros amigos: 
Neste Domingo, a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. O Deus cristão 
não é um Deus só, é um Deus comunhão. Só na força e luz do Espírito sentiremos em 
plenitude o abraço do Pai que nos ama imensamente e nos convida a viver como 
Jesus. 
Por isso, neste dia, porque a Palavra de Deus assim nos encoraja, abramo-nos ao 
dom do Espírito Santo para que Ele nos revele a comunhão de amor que é o nosso 
Deus. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 

 

O texto apresenta-nos Jesus a celebrar a Páscoa, a última Páscoa com os Seus discípulos, 
num forte clima de oração. É neste contexto que Jesus como que desabafa e diz aos 
Seus discípulos que ainda tem muito para lhes dizer mas que eles não podem 
compreender. Jesus sabe o que vai acontecer a seguir. Sabe que vai ser traído por Judas, 
vai ser preso, vai ser abandonado por todos os Seus discípulos, à exceção de João… Sabe 
que vai morrer e sabe que aqueles que O seguem não vão conseguir compreender nada. 
Só vão conseguir ver fracasso e morte. Isto porque só se consegue ler a vida de Jesus de 
forma correta à luz da Sua ressurreição, da Sua vitória face à morte. Só mais tarde os 
discípulos compreenderão o que se passou. Mas o que os discípulos não tinham 
capacidade, naquele momento, para entender, nós temos. Sabemos que Jesus está vivo, 
que destruiu a morte para que a vida reine para sempre. E Ele hoje continua a dizer-nos 
ao coração “tenho muitas coisas para te dizer”. Façamos silêncio no coração, escutemos 
tudo aquilo que Ele nos quer dizer. Serão palavras de amor e de paz, que transformarão a 
nossa vida em amor e paz. 

SOLENIDADE DO DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE - ANO C 
                                                ANO MISSIONÁRIO 

“TENHO AINDA MUITAS 
COISAS PARA VOS 
DIZER”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 16 de Junho – Solenidade da Santíssima Trindade 
Procissão de Corpo de Deus e do Senhor aos Enfermos 
- 08h30 - Recitação do Terço em Mês do Sagrado Coração de Jesus – D. Beatriz 
– 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
- 15h00 – Entrada da Filarmónica do Centro Social Paroquial 
- 15h30 – Canto de Vésperas 
–16h00 – Saída da Solene Procissão de Corpo de Deus e do Senhor aos enfermos, com paragem no  
   Centro de Dia e Lar do CSPVNA  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho (2ª Leitura); D. 
Céu Cruz (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Migel Sousa 
- 18h00 – Bênção de SS. Sacramento e Despedida da Banda Filarmónica do CSPVNA 
Segunda-feira, 17 de Junho  
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 18 de Junho  
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês do Sagrado Coração de Jesus (cante-se no início, final do 2º e  
  4º Mistérios e no final) – D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia 
- Leitora: D. Céu Morais 
Quarta-feira, 19 de Junho – S. Romualdo, Abade (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 20 de Junho – Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
-08h30 – Recitação do Terço em Mês do Sagrado Coração de Jesus (cante-se no início, final do 2º e 
4º Mistérios e no final) – D. Rosa Carvalho 
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo e 7º dia de José 
Joaquim Lopes Lima – int. AO 
- Leitores: Teresa Felgueiras (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); Cristina Cunha (2ª 
Leitura); Teresa Felgueiras (Oração dos Fiéis)    
- 15h30 – Eucaristia da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, seguida de Procissão 
de Corpo de Deus – Sé Catedral 
 Sexta-feira, 21 de Junho  
- Não há celebração da Eucaristia 
Sábado, 22 de Junho  
- 15h00 – Ensaio com as crianças da Primeira Comunhão 
- 15h30 – Festa do Perdão com confissões para as crianças da Primeira Comunhão 
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês do Sagrado Coração de Jesus – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XXII Domingo do Tempo Comum 
- Leitores: D. Arminda (Monição); Sr. Filipe Silva (1ª Leitura); D. Adília Santos (2ª Leitura); D. 
Arminda (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 
Domingo, 23 de Junho – XII Domingo do Tempo Comum 
– 10h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado com Festa da Primeira Comunhão das crianças  
  do 3ºAno da Catequese  
- Leitores: Pais e Crianças da Primeira Comunhão 
- Ministra Extraordinária da Comunhão: D. Margarida 

Ó Deus Trindade, comunhão de Pessoas, de Vida e de Amor:  
cada dia em que não vivo em comunhão com os meus irmãos não 
vivo à Vossa imagem. Cada dia que não perdoo, que causo roturas,  
que prefiro outro caminho que não o do amor não sou espelho da 
Vossa comunhão. Que eu saiba preferir a comunhão, a comunhão 
verdadeira, 
a comunhão que vem de Deus, a comunhão que é Deus. Amén 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. Na próxima Quinta-feira celebra-se a Solenidade do Corpo de Deus. É feriado 
nacional e dia de cumprimento de preceito. A Missa da Solenidade é às 09h00, como 
aos domingos. Não hã Missa Vespertina. À tarde, pelas 15h30, na Sé Catedral, o Sr. 
Bispo vai celebrar a Eucaristia, após a qual sairá com a Solene Procissão de Corpo de 
Deus pelas ruas da cidade. 
 
2. No próximo Domingo, dia 23 de Junho, às 10h00, celebra-se a Primeira Comunhão 
das crianças do 3º Ano de Catequese. 
 

DIA 20 
QUINTA-FEIRA 
09H00  

Domingo, 16 de Junho – Solenidade da Santíssima Trindade 
- Pelo Povo que me está confiado  
  

DIA 23 
DOMINGO - 10H00  

DIA 18 
TERÇA-FEIRA 
19H00  
 

Terça-feira, 18 de Junho  
- 30º dia de Manuel Amorim Fernandes de Freitas - int. filhos 
- Agostinho Esteves de Carvalho – int. irmão Cândido 
- António Afonso Dias Júnior – int. esposa 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- António Rodrigues Alves – int. filho Ricardo 
- Conceição Lima Sampaio – int. Confraria de Nª Sª do Rosário 
- Manuel Damião e esposa – int. filha Rosa 

Sábado, 22 de Junho  
- ANIV. Manuel Alves de Silva – int. esposa e família 
- 1º ANIV. Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã (Domingo) – int. empregados CAVN 
- ANIV. NATAL. Ernesto Gomes de Sá (5ª feira) – int. esposa, filha e genro 
- Abílio Sousa Carvalho – int. sobrinha 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
- Arminda Martins da Silva – int. filhos 
- José António Loureiro Casal e esposa  – int. família 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa, filha e neto 
- Manuel António Felgueiras dos Santos  – int. pais 
- Manuel Augusto Pires Salgueiro – int. esposa e filhos 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 

MISSAS INTENÇÕES 

Quinta-feira, 20 de Junho – Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
- 7º dia de José Joaquim Lopes Lima – int. AO 
 

DIA 22 
SÁBADO 
19H00  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Promover a comunhão com aqueles que me são e estão mais 

próximos,  
em especial com aqueles em que isso é mais difícil. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“QUANDO VIER O 
ESPÍRITO DA 
VERDADE” 

“NÃO FALARÁ DE 
SI MESMO» 

É Páscoa e Jesus anuncia aos discípulos a vinda do Espírito Santo. O 
Senhor diz-lhes que será o Espírito a guiar os discípulos para a verdade 
plena. A profecia foi cumprida. O Espírito já veio, o Senhor Jesus enviou-O, 
envia-O e continuará a enviá-l’O aos Seus discípulos (à Sua Igreja) para que 
seja sempre o Espírito a guiar todos quantos creem em Jesus para a 
verdade plena. E que verdade é essa? É o próprio mistério de Deus, este 
mistério de amor e comunhão que hoje a Igreja celebra nesta Solenidade 
da Santíssima Trindade. Mas para que o Espírito nos introduza na Verdade 
necessitamos colaborar com Ele. Necessitamos ser dóceis às Suas 
inspirações, necessitamos rezar-Lhe, escutar a Sua voz no fundo do nosso 
coração e pedir que seja Ele a guiar, cada dia, os nossos passos. Sempre 
que o fazemos, sempre que deixamos que o Espírito aja em nós, 
aproximamo-nos desse Amor, agimos como esse Amor, amamos com esse 
Amor que é o nosso Deus. 

São tantas vezes em que falamos apenas de nós, dos nossos interesses, 
das nossas preocupações… E tantas vezes as nossas palavras são ocasião 
de rotura, de quebra na relação… Afirmamos os nossos direitos, fazemos 
finca-pé da nossa verdade e com isso destruímos os outros, a relação com 
eles. Em Deus, a comunhão é mais importante que tudo o resto. Em Deus, 
ninguém fala de si, mas falam dos outros. É assim o Amor. Reflitamos nas 
palavras que dizemos: são nossas ou são de Deus? Consideremos as 
nossas ações: promovem a comunhão ou causam a divisão? A divisão é do 
diabo, a comunhão é de Deus. Falemos palavras de Deus, promovamos a 
comunhão. Que nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, promovamos 
sempre a comunhão, o amor, a vida. Assim, seremos imagem perfeita 
desta Trindade para onde todos caminhamos. 


