
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 318 
30 JUNHO A 
07 JULHO 2019 

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

1ª Leitura 
1 Re 19, 16b 19-21 
Salmo 
15 (16) 
2ª Leitura 
Gal 5,1-13-18  
Evangelho 
Lc 9,51-62  
 

Caros amigos: 
A Palavra deste domingo desmonta a forma das nossas decisões por e com 
Jesus. Somos convidados, na liberdade e na coragem, a passar do "Jesus 
caminha connosco" a "caminhar com Jesus", pois é Ele quem toma a 
iniciativa e orienta as nossas decisões! 
Escutemos dos lábios de Jesus o nosso nome e arrisquemos a fidelidade! 
 

Jesus contagia-nos com a sua atitude proactiva até ao fim! Mostra-nos que a 
vida, pese embora as vicissitudes que contém, pede que sejamos os 
protagonistas e que as decisões precisam ser tomadas na escuta da vontade 
do Pai, que na imensidão do Seu amor, ainda assim, nos dá a liberdade para 
decidir a direção a tomar. Há muitas decisões difíceis e quando queremos 
resolver contando apenas com a nossa lógica, constatamos mais tarde que não 
foram as melhores opções, que não foram bem discernidas. Quando Jesus 
chega à vida de cada um e quer acompanhar no caminho, nem sempre 
estamos disponíveis para o hospedar no nosso interior e acolher a Sua lógica 
pois as nossas trajetórias são diferentes, os nossos interesses diferem por 
vezes do Seu projeto. 

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                                ANO MISSIONÁRIO 

ELE TOMOU A 
DECISÃO…  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

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 (Oração dos Fiéis) 
- 09h00 – PEREGRINAÇÃO DIOCESANA AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (saída do colégio do Minho) 
- 11h00 – Eucaristia - Santuário do Sagrado Coração de Jesus 
Segunda-feira, 01 de Julho  
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 02 de Julho  
- 17h30 – Atendimento Paroquial 
- 18h30 – Recitação do Terço– D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Vieira 
Quarta-feira, 03 de Julho – S. Tomé, Apóstolo (Festa) 
- Não há celebração da Eucaristia 
Quinta-feira, 04 de Julho – S. Isabel de Portugal (MO) - 1ª Quinta-feira 
- 17h30 – Atendimento Paroquial 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Rosa Carvalho 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Rego  
Sexta-feira, 05 de Julho – S. António Maria Zacarias, Presbítero (MF) - 1ª Sexta-feira 
- 17h30 – Confissões 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Margarida 
 Sábado, 06 de Julho – Santa Maria Goretti, Virgem e Mártir (MF) - 1º Sábado 
- 11h00 – Baptismo do Duarte Rafael Diogo Santa Rosa 
- 16h00 – Festa do Perdão com Confissões para as crianças da Profissão de Fé 
- 17h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do XIV Domingo do Tempo Comum com início do Sagrado Lausperene, que 
se estende pela noite fora, até às 00h30. Os momentos de oração são colectivos. Os movimentos de 
apostolado e grupos de oração (Apostolado da Oração, LIAM, Pastoral Vocacional, Conferência Vicentina, 
Grupo de Oração) podem, porém, dinamizar alguma hora a partir do final da Eucaristia 
- Leitores: D. Ingrid Van Dorpe (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Margarida (2ª Leitura); 
D. Ingrid Van Dorpe (Oração dos Fi´eis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Miguel Sousa 
- CSVP – Peditório à porta da igreja 
- 00h30 – Recolhimento do Santíssimo Sacramento 
Domingo, 07 de Julho – XIV Domingo do Tempo Comum 
- 07h00 – Reposição do Santíssimo Sacramento para adoração dos fiéis até à hora da Missa 
- 10h00 – Eucaristia do XIV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado, com Festa da 
Profissão de Fé das crianças do 6º Ano de Catequese e encerramento do Sagrado Lausperene com 
Procissão Eucarística até ao Cruzeiro 
- Leitores: Catequese do 6º Ano e pais 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão  
- CSVP – Peditório à porta da igreja 

Senhor, desejo que a minha vida seja testemunho de um Sim completo! 
Preciso da Tua graça para transformar os meus passos vacilantes em pegadas firmes e decididas! 
Cativa o meu olhar para fixar o Teu e não me desviar da rota amorosa que conduz ao Teu coração! 
Ajuda-me, Senhor, que sou frágil e distraída! Rasga o meu coração para que te hospedes em mim e 
ambos possamos tomar as decisões adequadas! 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Começa já com a Eucaristia Vespertina, no Sábado, excepcionalmente às 18h00 e prolonga-se até às 00h30. A essa 
hora rezaremos todos juntos e reporemos o Senhor no Sacrário para retomar a adoração, no Domingo às 07h00. 
Os momentos de oração são colectivos. Os movimentos de apostolado e grupos de oração (Apostolado da Oração, 
LIAM, Pastoral Vocacional, Conferência Vicentina, Grupo de Oração) podem, porém, dinamizar alguma hora a partir 
do final da Eucaristia Vespertina. Às 10h00 de Domingo celebraremos a Eucaristia Dominical com a Festa da 
Profissão de Fé das crianças do 6º Ano. No final sairemos em Procissão Eucarística até ao Cruzeiro. No regresso, 
terminaremos com a Bênção do Santíssimo Sacramento. 

 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. No próximo fim-de-semana, o primeiro do mês de Julho, realiza-se o Lausperene Paroquial. É o 
acontecimento mais importante ao nível da vivência da fé em Jesus Cristo na nossa Paróquia, é um tempo de 
graça e de revitalização espiritual da nossa comunidade. Nenhum outro acontecimento paroquial lhe é 
comparável, nem mesmo as festas que aí se avizinham! Lausperene (do latim laus perene, «louvor perene») é 
a designação dada na Igreja Católica Romana à exposição continuada do Santíssimo Sacramento da Eucaristia 
(hóstia consagrada) à adoração dos fiéis. Sendo já um acontecimento que vem de tempos imemoriais a ser 
realizado no primeiro fim-de-semana de Julho, deve mobilizar toda a Comunidade com todos os seus 
Movimentos e Obras de Apostolado. Mais ainda, ele encerra o Ano Pastoral. Nele confiaremos a Jesus todas as 
nossas intenções: a paz no mundo, a conversão dos pecadores, as almas do Purgatório, as intenções do Santo 
Padre, o aumento e santificação dos sacerdotes, a nossa Paróquia e seu Pároco, a santificação das famílias, as 
Missões, os nossos doentes, os agonizantes, aqueles que pediram as nossas orações, a nossa Pátria.  

DIA 04 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Domingo, 07 de Julho – XIV Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

DIA 07 
DOMINGO - 10H00  

DIA 02 
TERÇA-FEIRA 
19H00  
 

Terça-feira, 02 de Julho  
- ANIV. Américo Rodrigues Santos (2ª feira) – int. filha 
- ANIV. Joaquim Araújo Lima (2ª feira)  – int. esposa e filha 
- ANIV. NATAL. José António Sá Gonçalves – int. família 
- Agostinho Esteves de Carvalho – int. irmã Celeste 
- Beatriz Barros Gomes (12 de Junho) – int. marido, filhos e netos 
- Florinda Rodrigues Neiva e marido – int. filha Lurdes 
-José Teixeira, esposa e filho – int. filha e irmã Albina 
- Manuel de Assunção – int.  filha Cecília, genro e neta 
- Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. esposa 

Sexta-feira, 05 de Julho – S. António Maria Zacarias, Presbítero (MF) 
- 30º dia de Florinda Dias Lavarinhas – int. Confraria do SS. Sacramento 
- ANIV. Pais de Armando Lima 
- Alexandre Rodrigues dos Santos e esposa (16 de Junho) – int. Joaquim Barreto Barbosa 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- José António Gonçalves Mourão – int. Confraria de Nª Sª do Rosário 
- José Viana Cunha – int. família 
- Lurdes Malheiro - int. irmão Jaime Malheiro 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 06 
SÁBADO 
18H00  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

Quinta-feira, 04 de Julho – S. Isabel de Portugal (MO) 
- ANIV. Domingos do Vale e Sá e esposa – int. filha Maria 
- ANIV. Maria Lima e marido – int.filha Rosa 
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. esposa 
- Albina Celeste Correia Sá – int. filhos 
– Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos 
- Maria Lima de Araújo – int. filhos 
- Rosa Luzia Barros de Miranda e marido – int. filha Alcinda 
- Santificação dos sacerdotes – int. Rosalina Loureiro 
 

DIA 05 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 06 de Julho 
- Em honra do Santíssimo Sacramento – int. Alzira do Rego Meira 
- 1º ANIV. Sebastião Vilas Boas Neto (Domingo) – int. esposa 
- Almas dos defuntos que repousam no nosso Cemitério - int. zeladora Maria da Luz Assunção 
- Francisco Loureiro de Passos – int. esposa e filhos 
- Joaquim Teixeira Elias e Manuel Costa Cunha Rego – int. esposa e família e irmã Maria 
- José Avelino Costa Martins e esposa – int. filhos 
- José Dias de Brito e esposa – int. filho Manuel e família 
- José Rodrigues Vieira – int. esposa 
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada Guilhermina Cunha – int. 
Ingrid Van Dorpe 
- Manuel António Miranda Alpuim – int. família 
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido 
- Rosa da Conceição Pereira Forte (16 de Junho) – int. pessoa amiga 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Durante esta semana vou estar atenta à coerência do meu Sim. Vou 

alegrar-me e agradecer as vezes que deixei o meu Não transformar-
se em Sim. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGUIR-TE-EI 
PARA ONDE QUER 
QUE FORES… 

QUEM TIVER 
LANÇADO AS 
MÃOS AO 
ARADO… 

Em muitos momentos da vida, o nosso coração cativado e seduzido pelo 

Senhor responde Sim! O difícil não é dizer Sim mas ser fiel a esse Sim! A 

nossa limitação esbarra vastas vezes com o Sim total e completo ao 

Senhor! Ofuscamo-nos com tanto deslumbramento, com tanta distração 

que rapidamente o Sim enamorado se transforma em Não. Porém, ainda 

que não tenhamos capacidade para dar um SIM total também não temos 

para dar um NÂO total! E ao invés de ficarmos soterrados com esta 

realidade abre-se assim uma brecha de oportunidade e de esperança de 

nos deixarmos seduzir e voltar a escutar a voz do Amor primeiro. 

Quem trabalha na agricultura sabe bem as calosidade, as feridas, os rasgos 

sangrantes nas mãos que ficam por pegar no arado, na enxada! Agarrar a 

vida com as mãos dá trabalho e imprime cicatrizes! Optar por seguir Jesus 

não nos facilita a vida mas confere sentido de saber por Quem a vivemos! 

Uma vida coerente com o Evangelho passará por momentos de 

dificuldade, de cruz, de escuridão mas sempre o Senhor nos levará mais 

longe no Amor, focados noutra lógica que não a humana! Jesus precede-

nos em tudo e mostra que segui-lo não dá lugar à indecisão! A vida, em 

todo o seu esplendor pede para olhar em frente e fixar os olhos Naquele 

que aponta o caminho e deseja amigos que o sigam. A recompensa é para 

saborear neste mundo na medida em que a Sua amizade nos humaniza e 

realiza preenchendo até ao mais íntimo recanto do coração o nosso desejo 

de plenitude! 


