
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 317 
23 JUNHO A 
30 JUNHO 2019 

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

1ª Leitura 
Zac  12,10-11;13 
Salmo 
62 (63) 
2ª Leitura 
Gal 3,26-29  
Evangelho 
Lc 9,18-24  
 

Caros amigos: 
Na escola de Jesus há muitas perguntas às quais somos desafiados a 
responder. Mas há também propostas às quais não podemos ficar 
indiferentes. Quem acredita, toma a cruz e segue. Neste Domingo, somos, 
mais uma vez, surpreendidos pelas palavras interpeladoras do Messias que 
nos lançam no caminho de seguimento quotidiano da Cruz e, por isso, do 
Amor. Renovemos a nossa pertença ao grupo dos seguidores do Messias! 
 
 

A cena evangélica deste Domingo inicia-se com a oração de Jesus. No Evangelho 
de Lucas – o Evangelho da Oração – Jesus, antes de revelar algo de fundamental 
aos discípulos, ora ao Pai para que da comunhão com Ele brotem as suas palavras 
e as suas ações. 
O Mestre interpela os discípulos com duas questões. “Quem dizem as multidões 
que Eu sou?” é a primeira dessas questões. Jesus está preocupado em saber o 
que as multidões dizem acerca de Si e o que os discípulos acolhem daí. O texto 
diz-nos que eles responderam com João Baptista e com outras figuras do Antigo 
Testamento (Elias e qualquer um dos antigos profetas). As multidões que 
estavam com Jesus encontravam-se no passado porque ainda não haviam feito a 
experiência transformadora e renovadora do Amor pronunciado pelos lábios e 
pelas mãos de Cristo. 

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                                ANO MISSIONÁRIO 

“QUEM DIZEM AS 
MULTIDÕES QUE EU 
SOU?”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 23 de Junho – XII Domingo do Tempo Comum 
-09h30 – Recitação do Terço em Mês do Sagrado Coração de Jesus – D. Beatriz 
– 10h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado com Festa da 1ª Comunhão e Baptizado 
- Leitores: Pais e Crianças da Primeira Comunhão 
- Ministra Extraordinária da Comunhão: D. Margarida 
Segunda-feira, 24 de Junho – Nascimento de S. João Paptista (Solenidade)  
- 20h00 – Eucaristia da Solenidade do Nascimento de S. João Baptista, na Capela de São João, 
   seguida de Convívio promovido pela Comissão de Festas da Confraria de S. Tiago 
- Leitores: Mesárias da Confraria de São João 
Terça-feira, 25 de Junho  
- Não há celebração da Eucaristia 
Quarta-feira, 26 de Junho – S. Romualdo, Abade (MF) 
-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. Rosa Carvalho 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Cruz  
 Quinta-feira, 27 de Junho – S. Cirilo de Alexandria, Bispo e Doutor da Igreja (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
Sexta-feira, 28 de Junho – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
- 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. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus  
- Leitores: D. Céu Morais (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Margarida (2ª Leitura); D.  
  Céu Morais (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida 
Sábado, 29 de Junho  
- 17h30 – Reunião de Catequistas 
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês do Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Vieira 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XIII Domingo do Tempo Comum. Anima a Liturgia o 4º Ano da  
  Catequese 
- Leitores: Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Alexandre 
Domingo, 30 de Junho – XIII Domingo do Tempo Comum 
- 09h00 – Eucaristia do XIII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado 
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. José Meira (1ª Leitura); D. Augusta Morais (2ª  
  Leitura); Cristina Cunha 
- 09h00 – PEREGRINAÇÃO DIOCESANA AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (saída do colégio do 
Minho) 
- 11h00 – Eucaristia - Santuário do Sagrado Coração de Jesus 
 

O que é a Cruz? 
O sinal que nos revela o Céu. 
Eleva-se sobre o pó da terra 
E alça-se até à límpida Luz. 
Abre as mãos e afeiçoa-te à Cruz: 
Então ela te elevará até os Céu, 
À eterna Luz. 
Santa Teresa Benedita da Cruz [Edith Stein] 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

4.No Domingo, dia 30, é a Peregrinação ao Sagrado Coração de Jesus no monte de Santa Luzia. A 
concentração far-se-á junto ao Colégio do Minho no local habitual a fim de sairmos às 09h00. 
Recordo que a Peregrinação termina com a Eucaristia. Subir o monte e não participar na Eucaristia 
não é Peregrinação e não tem valor nenhum, é uma caminhada. Por conseguinte, pedia aos 
mesários das diversas confrarias da nossa Paróquia o favor de comparecer junto da Igreja, no 
próximo sábado, pelas 17h30, a fim de preparar e carregar os estandartes e outros adereços para a 
peregrinação. 

 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. Um grande bem-haja a todos quantos se empenharam na Festa do Corpo de Deus e Procissão do Senhor 
aos Enfermos, no passado Domingo: oferta das flores, preparação das mesmas, confeção dos tapetes, 
colocação das inúmeras colchas às janelas, Confraria do Santíssimo Sacramento, restantes confrarias, Junta 
de Freguesia, homens do pálio, das lanternas, homens e senhoras dos estandartes, acólitos, grupo coral 
paroquial, proprietário dos fundos da casa onde foram preparadas as flores para os tapetes, a Filarmónica 
do CSPVNA, as colaboradoras do Lar do CSPVNA toda a gentes de Vila Nova de Anha e freguesisas visinhas 
que fizeram uma moldura humana fantástica  na Procissão. 

22. No próximo dia 24 de Junho, segunda-feira, a Comissão de Festas da Confraria de São Tiago leva a efeito 
uma noite de convívio e festa, no recinto da Capela de S. João, com sardinhada, fêveras e caldo e verde e 
animação musical. Às 20h00 será celebrada a Eucaristia da Solenidade do Nascimento de São João. Não há, 
portanto, nesse dia, celebração na Igreja.  

33. Sexta-feira 28 de Junho, é dia do Sagrado Coração de Jesus. As zeladoras e os zeladores do Apostolado da 
Oração têm o habitual Encontro no Templo do Sagrado Coração de Jesus (S. Luzia). No final, às 16h00 
celebra-se a Eucaristia da Solenidade à qual preside o Sr. Bispo da Diocese. Na Paróquia, celebramos o Mês 
do Sagrado Coração de Jesus às 18h30 e a Eucaristia da Solenidade às 19h00. Neste dia reze-se pela 
santificação dos sacerdotes. 

DIA 26 
QUARTA-FEIRA 
19H00  

Domingo, 30 de Junho – XIII Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

DIA 30 
DOMINGO - 09H00  

DIA 24 
SEGUNDA-FEIRA 
20H00  
 

Segunda-feira, 24 de Junho – Nascimento de S. João Paptista (Solenidade)  
- Em honra de S. João Baptista – int. Confraria de S. João 
- 30º dia de Rosa da Conceição Martins Cerqueira – int. família 
- ANIV. José Joaquim Taborda Cunha (3ª feira) – int. mãe e irmão Agostinho 
- ANIV. Manuel Alves da Silva – int. esposa e filhos 
- Domingos Carvalho – int. filha Rosa Carvalho 
- João Vieira de Oliveira Lima – int. cunhado Abílio e sobrinho Carlos 
- José da Silva Barbosa – int. pessoa amiga 
- José Gonçalves de Carvalho e esposa  – int. afilhada Cristina Cunha 
- José Meira Lima e pais – int. esposa e filho 
- Manuel da Silva Matos , esposa e cunhada – int. filha 
- Maria da Costa de Oliveira Lima – int. filho Carlos 

Sexta-feira, 28 de Junho – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
- 30º dia de Gonçalo Nuno Lopes Lima Santos – int. Confraria do SS. Sacramento 
- ANIV. Deolinda Martins Sampaio (5ª feira) – int. afilhada Ana Maria 
- ANIV. José Gonçalves da Silva e esposa (5ª feira) – int. filhas 
- António Ribeiro de Sá – int. Confraria do SS. Sacramento 
- Conceição Domingues Felgueiras Sampaio – filha Conceição e filhos 
- José de Araújo Ribeiro – int. Confraria de Nª Sª do Rosário 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 29 
SÁBADO 
19H00  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

Quarta-feira, 26 de Junho – S. Romualdo, Abade (MF) 
- António Rodrigues Coutinho - int. amiga Aida 
- Luzia Pereira da Fonte – int. Confraria de S. Tiago 
- Manuel dos Santos Belinho e José dos Santos Belinho – int. mãe Benedita 
- Maria de Lurdes Alves Araújo – int. marido e filhos 
- Pais de Manuel Félix Barreto 
- Rosalina de Lurdes Felgueiras Sampaio –int.  Irmã Augusta 

DIA 28 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 29 de Junho  
- 30º dia de Florinda Dias Lavarinhas – int. Confraeria do SS. Sacramento 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos 
- Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor – int. filho e irmão José 
- Maria Augusta Rodrigues Neiva e marido – int. família 
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho - int. filhos   
- Pais de Francisco Félix e Barreto 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Durante esta semana vou reler esta passagem evangélica 

para renovar o meu compromisso de seguir Cristo Jesus todos os 
dias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“E VÓS, QUEM 
DIZEIS QUE EU 
SOU?” 

“SE ALGUÉM 
QUISER VIR 
COMIGO…» 

A segunda questão volta-se diretamente para os seus: “E vós, quem dizeis 
que Eu sou?”. Esta questão é implicativa de cada discípulo e é também 
feita a cada um de nós. Quem é Jesus verdadeiramente para mim? 
Ao contrário da primeira pergunta, só um respondeu: Pedro. Pedro, 
sempre muito expansivo não hesita em responder: “És o Messias de Deus”. 
Aparentemente, uma bela resposta, contudo Jesus, segue o texto, 
repreende os discípulos e proíbe-os de dizer isso seja a quem for. O mais 
interessante é que Jesus acrescenta de imediato à resposta de Pedro uma 
apresentação do Filho do homem. Infelizmente, o Messias de Deus de 
Pedro não corresponde ao Messias de Deus – Jesus Cristo. Jesus incarna 
aquele “a quem trespassaram”, como é anunciado pelo Profeta Zacarias na 
Primeira Leitura. O Filho do homem terá de sofrer e de morrer, mas 
ressuscitará ao terceiro dia. 
 

Deixando os discípulos bem esclarecidos, dirigindo-se agora a todos (e a 
nós também, sem exceção), Jesus declara que quem quiser ir atrás de Si 
terá de renunciar a si próprio e ao seu egoísmo, tomar a sua cruz todos os 
dias e, assim, segui-l’O. 
Ao falar agora para todos, e não só para os Doze, Jesus apresenta as 
condições do seguimento. Não é um programa muito apelativo para quem 
espera um Messias temporal e conquistador. Trata-se de viver o amor de 
forma radical, renunciando totalmente ao egoísmo, negando 
constantemente tudo aquilo que nos fecha em nós e nos impede de abrir 
os olhos para a surpresa do outro. Tudo isto se resume no revestirmo-nos 
de Cristo, como diz S. Paulo na Segunda Leitura, ou seja, tomarmos todos 
os dias a cruz e seguirmos o Mestre. Acolher a cruz é a melhor forma que 
temos de seguir os passos de Cristo, Ele que nos mostra que só quem 
perder a sua vida pode salva-la. 


