
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 328 
08 SETEMBRO A 
15 SETEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Sab 9,13-19 
Salmo 
89 (90) 
2ª Leitura 
Flm 9b-10.12-17  
Evangelho 
Lc 14,25-33 
 

Caros amigos: 
O país regressou a casa, o ano escolar está à porta e setembro é o mês de 
todos os recomeços, também nesta nossa comunidade. Em Portugal, a 
campanha eleitoral está na rua, com os políticos à pesca, nas praças e nas 
múltiplas redes sociais e de comunicação. Esperam-se, agora, os afamados 
banhos de multidão e até o tempo promete. Bem vistas as coisas, já não é 
nada como no tempo de Jesus, que não quer multidões de iludidos, mas 
discípulos e homens livres; promete cortes e não reversões. Perante a 
escalada da sua exigência, sentimos a prisão dos nossos pecados e 
invocamos a sua misericórdia. 
 

Naquele tempo, diz o Evangelho, seguia Jesus uma numerosa multidão! Esta onda de 
popularidade, porém, não satisfaz Jesus; antes O preocupa! Vai daí, Jesus sobe a 
fasquia, anuncia cortes e não promete reversões. O seu discurso não é de modo a 
engrossar as fileiras de seguidores iludidos, mas espanta a caça e arreda a pesca! Jesus 
desafia os discípulos a revirar a sua escala de valores e a reconfigurar totalmente a 
ordem de prioridades. Se alguém quer seguir Jesus, não pode ser Seu discípulo a 
qualquer preço. E no preço está tudo incluído: os laços familiares, os bens e a própria 
vida. Ora “aquele que pede tudo, também dá tudo, e não quer entrar em nós para 
mutilar ou enfraquecer, mas para levar à perfeição” (GE 175). Por isso, renunciar não é 
abandonar a família, o que seria trair o mandamento divino; renunciar não é deitar tudo 
a perder, porque até as mulheres serviram Jesus com os seus bens; renunciar à própria 
vida não é descuidar-se dela, mas embelezá-la no amor. Renunciar para seguir Jesus é 
pôr no coração do nosso coração a relação com Cristo, deixando que seja Ele o Rei e 
Senhor de tudo. Neste sentido, seguir Jesus transformará no amor as nossas relações 
familiares e sociais, fará dos nossos bens pessoais um instrumento de partilha e a nossa 
vida tornar-se-á um dom para os demais. Renunciar significa deixar que Cristo reine 
para O seguirmos e servirmos com tudo o que somos e temos.   
 

XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

«NAQUELE TEMPO, SEGUIA 
JESUS UMA GRANDE 
MULTIDÃO…»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 08 de Setembro – XXIII Domingo do Tempo Comum 
Natividade da Virgem Santa Maria 
- 08h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia do XXII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está 
confiado. 
- Leitores: D. Adília Santos (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho 
(2ª Leitura; D. Adília Santos (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz  
Segunda-feira, 09 de Setembro – S. Pedro Claver, Presbítero (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Terça-feira, 10 de Setembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Quarta-feira, 11 de Setembro  
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Rosa Carvalho 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Vieira  
 Quinta-feira, 12 de Setembro –Santíssimo Nome de Maria (MF)  
- 20h00 – Eucaristia seguida de Procissão de velas 
- Leitor: D. Céu Morais  
 Sexta-feira, 13 de Setembro – S. João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja (MO) 
- Não há celebração da Eucaristia 
Sábado, 14 de Setembro – Exaltação da Santa Cruz (FESTA) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XXIV do Tempo Comum 
- Leitores: D. Margarida Carlão (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Céu 
Morais (2ª Leitura); D. Margarida Carlão (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Miguel Sousa 
 Domingo, 15 de Setembro – XXIV Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do XXIV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Vieira (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho  
(2ª Leitura); D. Céu Vieira (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix  

Olho, Senhor, para a Tua Cruz; vejo o preço do Teu Amor.  
Que amor tão incompreensível! 
Não posso entender o que vejo, mas sinto-me infinitamente amada. 
E, por isso, como a Virgem Maria, quero permanecer junto à cruz; 
quero levar a minha cruz; 
quero, por amor, aliviar no outro a dor.  
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

2. Esta semana, haverá celebração da Santa Missa na quarta, quinta, com procissão de 
velas e no sábado. Domingo, a Santa Missa será celebrada no horário habitual, isto é,  às 
09h00. 
 
3. A esposa e família do falecido Nuno Alberto Fernandes da Costa, agradece a toda as 
pessoas que se associaram à sua dor no funeral do saudoso extinto. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

DIA 15 
DOMINGO - 09H00  

Quarta-feira, 11 de Setembro  
– Albino Barbosa Barreto – int. esposa Lurdes  
- Ana Alves Lima e marido – int. filha Maria  
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas  
– António e Rosa Viana – int. filho Manuel, nora e neta  
- Arminda Rodrigues Rego Lima – int. família  
- Carma Martins Neiva e marido José – int. filhos  
- Francisco Ferreira da Silva – int. esposa  
- Maria Rodrigues Maciel, filho António, avós e tios – int. filha Virgínia 
– Maria das Dores da Costa Jácome – int. marido e filhas  
 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 14 
SÁBADO 
19H00  

DIA 11 
QUARTA-FEIRA 
19H00  

Domingo, 25 de Agosto – XXIV Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

Quinta-feira, 12 de Setembro –Santíssimo Nome de Maria (MF)  
- 30º dia de Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. Confraria do Santíssimo Sacramento  
- António dos Anjos Mesquita Portela – int. esposa  
- António Rodrigues Alves- Int. esposa  
- Beatriz Barros Gomes – int. marido, filhos e netos  
-Jardilina Crespo Faria e marido – int. Manuel e Sameiro  
- Joaquim Gonçalves Barreto – int. Confaria de Nossa Senhora do Rosário  
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima - int. amiga Conceição  
- Maria Teresa Rodrigues Morais – int. Confaria de Nossa Senhora do Rosário  
- Teresa Oliveira Meira – int. família  
 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. O mês de setembro inicia com a Jornada Mundial de Oração pelo cuidado da Criação, instituída pelo 
Papa Francisco. A celebração deste dia é uma chamada de atenção a todos pela necessidade urgente 
de cuidarmos do planeta Terra, que vive uma gravíssima degradação, pondo em questão o futuro das 
novas gerações. 
Na sua intenção de oração, o Santo Padre pede uma maior atenção ao cuidado dos oceanos, e por 
aqueles que, a nível das decisões políticas, científicas e económicas podem tomar decisões de modo a 
contrariar os danos que estão a ser feitos:  
Intenção: “Para que os políticos, os cientistas e os economistas trabalhem juntos pela proteção dos 
mares e dos oceanos”. Oração: Pai de bondade, criaste o mundo para nós e confiaste aos teus filhos a 
obra da criação. Nós te pedimos perdão por não sabermos cuidar da beleza que nos foi confiada e 
usarmos de forma egoísta e irrefletida os recursos que necessitamos para viver. Pedimos-te perdão 
pela nossa falta de sensibilidade e amor para com a natureza e para com os teus filhos e filhas que 
sofrem as consequências das nossas más opções. Dá-nos luz para optarmos decididamente pela 
defesa da criação, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para fazer da Terra o lugar de beleza que 
sonhaste para nós.  Pai-Nosso... 
 

DIA 12 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 14 de Setembro – Exaltação da Santa Cruz (FESTA) 
- Em honra de Nossa Senhora das Dores – int. Alzira do Rego Meira  
– ANIV. Manuel da Assunção (6ª feira) – int. esposa  
- ANIV. Maria Augusta Araújo dos Santos (Domingo) – int. cunhado José  
– ANIV. Manuel Rodrigues Sá Lima e  esposa Maria dos Anjos (Domingo) – int. filhos  
- ANIV. Rosa Neiva – int. irmã Gracinda  
- ANIV. NATAL. Maria Gracinda Martins Ferreira e marido (6ª feira) – int. sobrinha e 
afilhada Dolores  
- Abílio Rego São João – int. esposa e filho  
- José Martins da Silva – int. afilhado Nelson  
- Manuel Alves Cruz e filho – int. esposa  
– Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido – int. filha Maria  
- Maria da Conceição Fernandes Rego – int. marido  
– Maria Teresa Santos Meira – int.  filhos  

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Hoje, mais do que ontem, quero: “Adorar a Deus e amá-Lo sobre 

todas as coisas.” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“SE ALGUÉM VEM 
TER COMIGO E NÃO 
ME PREFERIR… 
NÃO PODE SER 
MEU DISCÍPULO” 

“QUEM NÃO TOMA 
A SUA CRUZ 
PARA ME 
SEGUIR…NÃO 
PODE SER MEU 
DISCÍPULO”. 

Se é assim… é preciso então ter a coragem de se decidir, de cortar a eito, para 
seguir em frente, com Jesus, no caminho da Cruz. E esta decisão – como nos 
adverte Jesus – exige ponderação, discernimento, avaliação. Estaremos à altura 
de concluir o que começámos? Teremos condições para vencer esta batalha? A 
nossa tentação é a de encontrar aqui uma boa desculpa, para não nos 
comprometermos com Cristo e com a Igreja, a partir de um calculismo egoísta: 
“Não quero prometer e depois não cumprir”; “Prefiro não me comprometer, 
porque não estou seguro de não vir a faltar”, “Não me sinto capaz desta missão”; 
“Não sei se tenho as condições necessárias para desempenhar esta função”. Pois 
é. Mas a questão que Jesus nos põe não é essa. Não é uma questão de 
capacidade ou desempenho. A questão para ti é a de saberes se te decides por 
Ele ou não… se Lhe ofereces o coração do teu coração ou não… se te queres 
deixar amar e guiar por Ele ou não; se O queres deixar agir em ti e por ti ou não. É 
isto e só isto mesmo que está em questão.  

Por isso, faço-te um apelo, querido irmão, querida irmã: senta-te, por algum 
tempo, em oração, em diálogo com o Senhor. Invoca o Espírito Santo, para que te 
liberte e expulse aquele medo que te leva a negar-Lhe a sua entrada em alguns 
espaços da tua vida (cf. GE 175). Quando sentires a tentação de te enredares na 
tua fragilidade, levanta os olhos para o Crucificado e diz-Lhe: «Senhor, sou um 
miserável! Mas Tu podes fazer o milagre de me tornar um pouco melhor» (cf. GE 
15). Faz um discernimento, atento, humilde, verdadeiro, não para descobrires que 
mais proveito podes tu tirar desta vida, mas para reconheceres como cumprires 
melhor a missão, que te foi confiada no Batismo (cf. GE 174). Isto implica estares 
disposto, desde já a renunciar a tudo, isto é, a dares tudo por tudo (cf. GE 174). 
Estamos a iniciar um novo ano pastoral. Convido-te a deixares que a graça do teu 
Batismo frutifique num caminho de santidade (cf. GE 15), de liberdade para amar 
e servir. O Reino de Deus, no coração da Igreja e do mundo, precisa tanto de ti, 
nesta terra, nesta paróquia, nesta comunidade, como Paulo precisou outrora de 
um tal Onésimo, o escravo útil e proveitoso, que depressa se transformou em 
irmão muito querido.  
 


