
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 322 
28 JULHO A 
04 AGOSTO 2019 

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

1ª Leitura 
Gen 18,20-32 
Salmo 
137 (138) 
2ª Leitura 
Col 2, 12-14  
Evangelho 
Lc 11,1-13 
 

Caros amigos: 
A procura de Deus é o apelo mais natural da nossa humanidade porque é o 

apelo do próprio Deus que primeiro nos procura. Mas tantas vezes nos 

deparamos com enormes dificuldades em rezar. Só Jesus nos pode guiar 

pelas sendas da oração e o Espírito que clama em nós: "Abbá! - Pai!" (Cf. Gl 

3, 6). Neste Domingo Jesus oferece-nos uma lição a não desperdiçar. 

 

Quem me dera ter este desejo dos discípulos, eu que me perco nos labirintos das 

minhas palavras e infindáveis ladainhas, numa tentativa de corrupção do 

Altíssimo, apresentando-lhe a minha lista de pedidos. Na verdade, «não sabemos 

o que havemos de pedir, para rezarmos como deve ser; mas [ainda bem que] o 

próprio Espírito intercede por nós» (Rom 8, 26). Sim, a oração não se aprende 

repetindo fórmulas, em livros ou com técnicas, mas só a partir da vida, num 

diálogo e numa relação de confiança e de realismo, de afecto e de alegria, de 

entrega e de compromisso. Só se aprende a rezar, rezando… e contemplando 

Jesus.  

 

XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

«SENHOR, ENSINA-NOS A 
REZAR»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

  Domingo, 28 de Julho – XVII Domingo do Tempo Comum 
 Dia dedicado a São Tiago – Padroeiro Principal 
- 07h45 – Alvorada com a tradicional salva de morteiros 
- 10h00 – Solene Eucaristia do XVII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado e em  
  honra de São Tiago 
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Adília Santos (2ª Leitura);   
  Cristina Cunha (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz  
- 14h30 – Entrada da Filarmónica do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha 
- 15h30 – Canto de Vésperas seguido da Majestosa Procissão  
- 17h30 – Concerto pela Filarmónica do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha no Centro Cívico 
- 18h30 – Festival de Folclore 
- 22h00 – Arraial noturno com a participação de Augusto Canário & amigos, na Avenida do Cruzeiro 
- 00h00 – Sessão de Fogo de Artifício que dará por encerradas as Festas de 2019 
Segunda-feira, 29 de Julho – S. Marta (MO)  
- Não há celebração da Eucaristia 
 Terça-feira, 30 de Julho – S. Pedro Crisólogo, Bispo e Doutor da Igreja (MF)  
- 24º Aniversário de Ordenação Sacerdotal do Padre Alfredo, Paroco de Vila Nova de Anha 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia de Acção de Graças - Leitora: Cristina Cunha 
Quarta-feira, 31 de Julho – S. Inácio de Loiola, Presbítero (MO) 
- Não há celebração da Eucaristia 
Quinta-feira, 01 de Agosto – S. Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja (MO  
1ª Quinta-feira 
- Não há celebração da Eucaristia 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 02 de Agosto – S. Eusébio de Vercelas, Bispo e S. Pedro Juliano Eymard, 
Presbítero (MF)  - 1ª Sexta-feira 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia com 7ºdia de António Fernandes da Silva e de Maria Florinda da Cunha Sampaio  
- Leitor: Sr. Manuel Domingos 
Sábado, 03 de Agosto - 1º Sábado 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XVIII do Tempo Comum 
- Leitores: D. Ingrid Van Dorpe (Monição); Sr. Filipe Silva (1ª Leitura); D. Margarida Carlão  
  (2ª Leitura); D. Ingrid Van Dorpe (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Miguel Sousa 
Domingo, 04 de Agosto – XVIII Domingo do Tempo Comum 
- 09h30 –Recitação do Terço – D. Céu Vieira 
- 10h00 – Eucaristia do XVIII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado com 
  Baptismo de Santiago Maciel Rodrigues  
- Leitores: D. Adília Santos (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Arminda Correia  
  (2ª Leitura); D. Adília Santos (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix  
- 12h30 - Almoço Convívio em homenagem a todos os emigrantes da nossa terra 
  (Confraria do Senhor) 
 

Senhor Jesus, rosto da misericórdia do Pai, ensina-me a rezar. Ensina-me a dizer Abbá, 
Papá, a viver a experiência de ser filho e a tarefa de ser irmão. Ensina-me a alegre 
humildade do pedir e a gratuidade do oferecer, Ensina-me a feliz esperança do 
procurar e a gratidão do encontro, Ensina-me a audaz coragem do bater à porta e a 
alegria do abrir de cada surpresa que desenhas na minha história de aprendiz, 
discípulo-missionário da Tua Misericórdia. 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Domingo, 04 de  Agosto – XVIII Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  DIA 04 

DOMINGO - 09H00  

DIA 30 
TERÇA-FEIRA 
19H00  
 

Terça-feira, 30 de Julho – S. Pedro Crisólogo, Bispo e Doutor da Igreja (MF)  
- Acção de Graças pelos 24 anos de Ministério Sacerdotal – int. Pe. Alfredo 
- Em honra de São Bartolomeu dos Mártires – int. pessoa devota 
- ANIV. César Augusto Fagundes do Rego (4ª feira) – int. esposa 
- ANIV. Domingos Cruz (2ª feira) – int. esposa e filhos 
- ANIV. Rosa da Conceição Correia Viana (22 de Julho) – int. filha Maria 
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- Gonçalo Nuno Lopes Lima Santos – int. Confraria de Nª Sª do Rosário 
- José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos 
- Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor  – int. filho e irmão José 
- Rosalina Martins da Fonte – int. neta Lurdes 
 

Sexta-feira, 02 de Agosto – S. Eusébio de Vercelas, Bispo e S. Pedro Juliano Eymard, 
Presbítero (MF)  
- 7º dia de António Fernandes da Silva – int. esposa e família 
- 7º dia de Maria Florinda da Cunha Sampaio – int. AO  
- 14º ANIV. Adélio Lapeiro Caramalho – int. esposa e filhas 
- Almas do purgatório – int. Maria da Luz Meira 
- Florinda Rodrigues Neiva e marido – int. netos Joaquim Jorge e Sónia Isabel 
- José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira – int. filhos 
- Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. esposa 
- Maria Florinda Dias Lavarinhas – int. Confraria de S. Tiago 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 03 
SÁBADO 
19H00  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

Sábado, 03 de Agosto  
- ANIV. Aires Sampaio Alves Ferreira (Domingo) – int. filha Otília e marido 
- ANIV. Ana Paula Teixeira Peixoto e pai José Maria Antunes Peixoto Novo – int. mãe e esposa  
  e irmão 
- ANIV. Beatriz Gonçalves Lima (Domingo)  – int. vizinha Teresa Damião e filha 
– ANIV. Manuel Gonçalves Rites (Domingo)  – int. filha Rosa e netos 
- Almas dos defuntos que repousam no nosso Cemitério - int. zeladora Maria da Luz Assunção 
- António Correia Lima – int. esposa e filhos 
– António Rodrigues Torres – int. esposa e filhos 
- Joaquim Gonçalves Canário – int. esposa e filhos 
- Manuel Augusto Pires Salgueiro – int. Amália e família 
– Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos 
– Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido 
- Maria Lima de Araújo – int. filhos 
- Pais e irmãos de Maria Marcelina dos Santos Meira 

DIA 02 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

1. No próximo Domingo, dia 04 de Agosto, vai a Confraria do Senhor organizar um Almoço 
Convívio em homenagem a todos os emigrantes da nossa terra. Será no Salão de Festas do 
CSPVNA. Os adultos pagam € 13,50 e as crianças, até aos 8 anos, pagam €8,00. As 
inscrições podem ser feitas nos Serviços Centrais da Paróquia. Compareça e traga a família 
e os amigos! 
2. Domingo, a Eucaristia Dominical, pelo Povo que me está confiado, é às 10h00 com 
baptismo de Santiago Maciel Rodrigues. 
3. Em cumprimento de promessa e acção de graças de uma pessoa de Vila Nova de Anha, 
publica-se uma graça recebida de Deus por intercessão de São Bartolomeu dos Mártires 
em favor de um doente oncológico que se encontra em fase de franca recuperação e, 
segundo parecer médico,  processo de cura. São Bartolomeu dos Mártires: Rogai por nós! 
 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Vou reavivar em mim a surpresa da oração que o Senhor nos 

 ensinou. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REZAI:PAI! 

“PEDI E DAR-SE-
VOS-Á” 

Papá é a palavra da criança, o balbuciar do filho, o sorriso do encontro 
quando o pequeno vê os braços estendidos do pai. Papá é uma palavra de 
casa e não da igreja, porque é feita de vida e de coração. Papá fala de colo, 
dos primeiros passos, do dar a mão, do pão. Papá nunca pode ser juiz 
distante ou verdugo insensível. Papá nosso é rezar sem nunca dizer eu, 
meu, mas sempre Tu: o teu nome, tu dá, tu perdoa. Rezar Papá nosso é ter 
consciência da própria pobreza, fragilidade, fome! Sim, sem pão, sem Pai, 
sem perdão não se pode viver! «Levantar-me-ei, e irei ter com meu Papá» 
(Lc 15, 18) gritam angustiados os filhos pródigos deste mundo.  

No coração da noite, após longa viagem, cansado e esfomeado, chega o 
amigo. Por causa dele, corre o seu amigo junto a outro amigo, pondo em 
rede a amizade, a fome e o pão, a insistência e a escuta, o pedir, o dar e o 
receber, que só os amigos conhecem e entendem. Rezar é história de 
amizade, de gente pobre de pão, mas rica de relações! O amigo 
importunado atenderá o pedido de quem teve a audácia confiante, sem 
medo ou vergonha de o acordar a meio da noite. Os amigos podem invadir 
os espaços, de noite ou de dia, com os próprios gritos de fome ou com os 
de um outro amigo. A oração não convida à insistência árida, mas à certeza 
da escuta; não é fruto da ascese mística ou da força da vontade, mas é 
confiança que a porta da casa do Papá se abre e acolhe. Quem bate à porta 
pede apenas 3 pães, mas recebe muito mais do amigo que lhe dá tudo 
aquilo que precisa. A resposta à oração supera sempre o que pedimos: o 
pão recebe o abraço do Pai, a noite mostrará a luz do seu belo rosto, a 
fome dará lugar à comunhão. Ainda hoje, Deus também bate à porta do 
sepulcro, como o fez com Jesus, e incomoda a morte, para levantar os 
seus filhos do meio da noite. E não se irá embora sem que ela tenha 
escutado a sua voz e sem que os filhos regressem à vida. Aí, caros amigos, 
só poderemos repetir uma palavra: Papá!, aquela palavra secreta do 
Evangelho. 
 


