
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 320 
14 JULHO A 
21 JULHO 2019 

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

1ª Leitura 
Dt 30,10-14 
Salmo 
68 (69) 
18B,8-11 
2ª Leitura 
Col 1, 15-20  
Evangelho 
Lc 10,25-37 

Caros amigos: 
A Palavra de Deus deste Domingo acorda todos os nossos sentidos e até nos 
pode levar a perguntar: Quem encontramos hoje no caminho? 
Jesus convida-nos a ser peregrinos disponíveis e atentos. O cristão não 
pode ser um turista indiferente e ansioso por cumprir roteiros 
estabelecidos.  
O meu próximo, é uma novidade permanente de Deus que questiona e 
integra os meus planos de vida! 
Um Santo Domingo e uma semana abençoada! 

Aproxima-se de Jesus um doutor da lei e inicia um diálogo com Ele. À partida, a 
intenção não é das melhores, pois o objetivo é experimentá-Lo. De todas as 
maneiras, mesmo que os motivos sejam travessos, a conversa com Jesus 
ilumina, aquece, alarga horizontes. Jesus coloca aquele homem a dar as 
respostas às perguntas que formula. Isto faz-nos concluir que o problema não 
está na ignorância, mas na inércia. O doutor da lei sabe o que se deve fazer, a lei 
já lhe tinha ensinado, mas algo o bloqueia, e esse bloqueio pode ser a pergunta: 
«quem é o meu próximo?». Ambas as perguntas que o doutor da lei dirige a 
Jesus se resolvem com a decisão de agir. A pergunta sobre o que havemos de 
fazer resolve-se com a decisão de começar por fazer qualquer coisa, por deitar 
mãos-à-obra, por tomar iniciativa. A questão sobre quem é o nosso próximo 
desaparece no momento em que nos fazemos próximos. Daí que Jesus, 
seguindo o seu belo costume, conte uma história fácil de memorizar e 
indispensável não esquecer: a parábola do Bom Samaritano. 

XV DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

«MESTRE, QUE HEI DE 
FAZER PARA RECEBER  A 
VIDA ETERNA?»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 14 de Julho – XV Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Alvorada com a tradicional salva de morteiros 
- 08h45 – Hastear da Bandeira em honra de São Tiago e entrada do “Grupo de Bombos S.  
  Sebastião. O Grupo de Mordomos irá percorrer o lugares do Lado Nascente da Paróquia  
  para recolha dos donativos e anunciando o início das Festas de 2019 
- 09h00 – Eucaristia do XV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado 
- Leitores: D. Arminda Correia (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho  
  (2ª Leitura); : D. Céu Cruz (Oração dos Fi´eis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix  
Segunda-feira, 15 de Julho – S. Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja  
- Não há celebração da Eucaristia 
 Terça-feira, 16 de Julho – Nossa Senhora do Carmo (MO)  
- 18h30 – Recitação do Terço– D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Vieira 
Quarta-feira, 17 de Julho – BB. Inácio de Azevedo, Presbítero e Companheiros, 
Mártires (MO) 
- Aniversário Natalício do senhor D Anacleto Oliveira, Bispo da Diocese 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 18 de Julho – S. Bartolomeu dos Mártires, Bispo (MO) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Rego 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
Sexta-feira, 19 de Julho  
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Meira 
 Sábado, 20 de Julho – S. Apolinário, Bispo e Mártir (MF) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Céu Vieira 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XVI Domingo do Tempo Comum  
- Leitores: D. Margarida Carlão (Monição); Sr. Filipe Silva (1ª Leitura); Ingrid Van Dorpe  
  (2ª Leitura); : D. Margarida Carlão (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
 Domingo, 21 de Julho – XVI Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Alvorada com a tradicional salva de morteiros 
- 08h45 – Entrada do “Grupo de Bombos S. Sebastião. O Grupo de Mordomos irá percorrer  
  o lugares do Lado Poente da Paróquia para recolha dos donativos e anunciando o início  
  das Festas de 2019 
- 09h00 – Eucaristia do XVI Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado 
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Adília Santos (2ª 
Leitura); : Cristina Cunha (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego  
- 19h00 – Concentração no Largo da Matriz para as despedidas do Grupo de Bombos de S.  
   Sebastião 

Senhor, ajuda-me a despertar a atenção,  
mais que o cumprimento de planos pré-estabelecidos, 
ajuda-me a conjugar os verbos do cuidado e do abraço no presente, 
mais que os imperativos nascidos do passado, ajuda-me a descobrir as minhas próprias 
feridas quando arrisco beijar as dos irmãos.   

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Domingo, 21 de Julho – XVI Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

DIA 21 
DOMINGO - 09H00  

DIA 16 
TERÇA-FEIRA 
19H00  
 

Terça-feira, 16 de Julho – Nossa Senhora do Carmo (MO)  
- ANIV. José Joaquim da Silva – int. Nora Rosa 
- ANIV. NATAL. Arminda Rodrigues Rego Lima (2ª feira) – int. Família 
- José Artur Fernandes Moreira – int. Família 
- José Rocha Fernandes – neta Mariana 
– Manuel Rodrigues Sá Lima e  esposa Maria dos Anjos  – int. filhos 
- Maria da Conceição Correia da Silva – int. irmã Rosa Marques 
– Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido – int. filha Maria 
- Piedade Fernandes da Cunha, marido e filho Vítor – int. Maria de Fátima 
 

Sexta-feira, 19 de Julho  
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- António Bonifácio da Costa Lima – int. filha 
- Conceição Lima Sampaio – int. Confraria de S. Tiago 
- Manuel Augusto de Miranda e Olga dos Santos Matos – int. madrinha 
- Maria do Nascimento Rodrigues Loureiro – int. filha Conceição 
- José de Araújo Ribeiro - Int. Grupo de Oração 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 20 
SÁBADO 
19H00  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

Quinta-feira, 18 de Julho – S. Bartolomeu dos Mártires, Bispo (MO 
- 21º ANIV. Maria Marques do Rego – int. Neto António 
- Almas do purgatório- devota 
- António Afonso Dias Júnior – int. esposa 
- Manuel da Silva Araújo e esposa – int. Filhos 
- Pais de Deolinda Carvalho 
- Pais de Manuel Fernandes dos Santos  

DIA 18 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 20 de Julho – S. Apolinário, Bispo e Mártir (MF) 
- ANIV. António Joaquim Cardoso Lopes Lima – int. esposa e filhos 
- ANIV. Guilhermina Martins- Int. filha Maria e genro 
- António Ângelo Frade Marinheiro e família – int. esposa 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
- Florinda do Rego Meira – int. filha Ana 
- João Vieira de Oliveira Lima e esposa Maria José – int. sobrinhos 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa, filha e neto 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Manuel Augusto de Miranda e Olga dos Santos Matos  – int. madrinha 
- Maria do Nascimento Rodrigues Loureiro – int. filha Conceição 
- Palmira Ribeiro dos Santos Lima e marido – int. filhos 
- Vítor Loureiro da Cruz – int. neto 

DIA 19 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

1. Neste Domingo, e no final da Missa Dominical, o Grupo de Mordomos irá percorrer o 

lugares do Lado Nascente da Paróquia para recolha dos donativos e anunciando o início 

das Festas de 2019. E, no próximo, irá percorrer o lugares do Lado Poente da Paróquia. Às 

19h00 concentram-se no Largo para as despedidas. Colaborem e compareçam! 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Durante esta semana vou estar atento às beiras dos caminhos e 
arriscar beijar as feridas do meu próximo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“AO VÊ-LO, 
ENCHEU-SE DE 
COMPAIXÃO”. 

“VAI E FAZ O 
MESMO”. 

Esta expressão que é o coração da parábola, é também o coração do 
Evangelho. Diz-nos o modo de agir de Deus e o modo com o qual cada um 
de nós se deve colocar na vida. Diante daquele homem anónimo, roubado, 
espancado e abandonado, descrevem-se duas formas de estar na vida: 
uma, a daqueles que veem e passam adiante; outra, a daqueles que veem 
e se compadecem, se comovem, são capazes de sentir com os outros. Ver 
sem compaixão é a verdadeira cegueira. Ver com compaixão é deixar-se 
«ferir pelas feridas daquele homem» (Ermes Ronchi). Porém, deixar-se 
ferir é pouco. Há que curar as feridas próprias cuidando das feridas alheias. 
Foi o que fez o samaritano: aproximou-se, ungiu e ligou as feridas, levou o 
moribundo para uma estalagem, cuidou dele e deixou ao estalajadeiro a 
seguinte recomendação: «Trata bem dele; e o que gastares a mais eu to 
pagarei quando voltar». É um homem que vê com o coração. 

Eis a recomendação de Jesus a todos os que querem ter a vida em 
plenitude. Isto vale sobremaneira para os que desejam ser seus discípulos. 
Disponíveis e livres, sem bolsa sem alforges e sem sandálias, podem 
aproximar-se e deter-se, podem dar espaço a cada ser humano. Um 
discípulo de Jesus consegue ultrapassar as escusas que paralisam, evitar 
as pressas que distanciam e renunciar a adiar o essencial. Se assim não faz, 
viver o Evangelho torna-se uma constante miragem. O nosso limite, como 
discípulos, não é ignorar o Evangelho, pois todos nós o conhecemos, o 
relemos e o rezamos. Não está longe nem é inacessível à nossa inteligência. 
Porém, há que fazê-lo visível nas nossas mãos e nos nossos pés, nos 
nossos gestos e nas nossas ações. Isso acontece na medida em que que 
nos decidimos a imitar Jesus, o Bom Samaritano que derrama sobre a 
humanidade o «óleo da consolação e o vinho da esperança». 


