
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 331 
29 SETEMBRO A 
06 OUTUBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Am 6,1a-7 
Salmo 
145 (146) 
2ª Leitura 
1 Tim 6,11-16  
Evangelho 
Lc 16,19-31 
 

Caros amigos:  
 
Há abismos que só podemos resolver de prevenção.  
A liturgia deste XXVI Domingo aponta-nos, por isso, a atenção ao 
próximo como o melhor projeto arquitetónico de pontes. Deixemo-nos 
empurrar por Jesus, para o outro que, "distraidamente", nunca vemos! 
 

Quantas vezes andamos preocupados com o nosso bem-estar 
material e nos esquecemos do nosso bem-estar espiritual! A parábola 
do rico avarento e do pobre Lázaro é uma chamada de atenção para 
trabalhar valores como a atenção ao próximo, a caridade, a fé na 
revelação de Deus e de Jesus Cristo, a esperança na vida eterna. A vida 
humana não se reduz ao plano material e presente, o homem tem 
como finalidade o eterno e a comunhão com Deus. Por conseguinte, a 
par com o trabalho para alcançar a comodidade material, devemos 
trabalhar para alcançar o Céu e para isso devemos ajudar os 
necessitados a ter uma vida digna. Este é o caminho para a comunhão 
com Deus! 

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

«LEVANTOU OS OLHOS E 
VIU ABRAÃO COM 
LÁZARO A SEU LADO…»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 29 de Setembro – XXVI Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço – D. Maria do Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do XXVI Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Adília Santos (2ª Leitura);  
D. Céu Cruz (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego  
- 09h30 – Valença (Escola Superior de Ciências Empresariais do IPVC) Assembleia Diocesana  
de Catequese 
Segunda-feira, 30 de Setembro – S. Jerónimo, Presbítero e Doutor da Igreja (MO) 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Terça-feira, 01 de Outubro – S. Teresa do Menino Jesus, Virgem e Doutora da  
Igreja e Padroeira Universal das Missões (MO)  
- Início do Mês do Rosário 
- Início do Mês Extraordinário das Missões em Ano Missionário 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia 
- Leitor: Sr. José Rego  
Quarta-feira, 02 de Outubro – Santos Anjos da Guarda – (MO) 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Maria do Céu Vieira 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Maria do Céu Vieira 
 Quinta-feira, 03 de Outubro – 1ª Quinta-feira 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Maria do Céu Cruz 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Maria do Céu Cruz 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 04 de Outubro – S. Francisco de Assis – (MO) - 1ª Sexta feira 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Meira 
Sábado, 05 de Outubro - 1º Sábado 
- 17h00 – Encontro de pais e crianças, adolescentes e jovens da Catequese e seus catequistas. 
Salão de Festas do CSPVNA 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XXVII do Tempo Comum. Anima a Liturgia o nosso 
Agrupamento 452 do CNE 
- Leitores: Escuteiros 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Chefe Miguel Sousa 
 Domingo, 06 de Outubro – XXVII Domingo do Tempo Comum 
- Dia de eleições legislativas 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Rosa Carvalho 
- 09h00 – Eucaristia do XXVII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª 
Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego  
 

Queres honrar o Corpo de Cristo? 
Depois de o teres honrado na igreja, não o desprezes 
quando está coberto de andrajos, no exterior da igreja. 
Aquele que disse: «Isto é o meu corpo disse ainda: «Esta é a minha fome.» 
Que importa que a mesa do Senhor brilhe com cálices de ouro, enquanto Ele morre de fome? 
Que sentido tem oferecer-lhe púrpura e ouro 
Torna bela a casa do Senhor, mas não desprezes o mendigo, 
porque o templo de carne deste irmão é mais precioso do que o templo de pedras! 
João Crisóstomo 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

DIA 06 
DOMINGO - 09H00  

Terça-feira, 01 de Outubro – S. Teresa do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja e  
Padroeira Universal das Missões (MO)  
- 5º ANIV. António Rodrigues Coutinho (segunda-feira) –  int. filha Lurdes 
- ANIV. Joaquim Rodrigues da Costa Lima (segunda-feira) – int. filhos Joaquim Lima e Maria do Céu 
- ANIV. Rosa da Conceição Rego Silva Novo e marido (segunda-feira)  – int. filhos 
- 11º ANIV. Rosa Martins Gonçalves (segunda-feira)  – int. filha 
- ANIV. Maria Rosalina Gonçalves de Almeida (segunda-feira)  – int. irmã Rosa e sobrinha 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 05 
SÁBADO 
19H00  

Domingo, 06 de Outubro – XXVII Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

4.O tema da missão no contexto da Nova Evangelização é muito caro ao Papa Francisco, 
que lhe dedica abundantes reflexões na sua primeira Exortação Apostólica, "A Alegria do 
Evangelho". Para Francisco, este Mês Missionário Extraordinário tem como objetivo 
«despertar em medida maior a consciência da "missio ad gentes" e retomar com novo 
impulso a  transformação missionária da vida e da pastoral». O convite que se faz este 
mês é que cada cristão leve a peito este novo impulso, transformando as comunidades 
em realidades missionárias e evangelizadoras. Começa, na nossa Paróquia, como já 
habitual no mês de Outubro, o peditório porta a porta para as Missões. Colabore com os 
membros da LIAM que se vão encarregar desta tarefa. 
 
5. O Agrupamento 452 do CNE da nossa Paróquia informa que a nova Sede se enconta 
aberta neste sábado e no próximo, dia 05, das 15h00 às 17h00, para novas inscrições e 
para tirar dúvidas sobre o funcionamento deste Movimento. 
 
 
 
 

DIA 01 
TERÇA-FEIRA 
19H00  

Quinta-feira, 03 de Outubro – 1ª Quinta-feira 
- Arminda da Costa Lima - int. Confraria de S. Tiago 
- Manuel Augusto Pires Salgueiro – int. amigos 
– Manuel da Silva Maciel – int. esposa e filhos 
- Maria Florinda Cunha Sampaio – int. Confraria de S. Tiago 

DIA 02 
QUARTA-FEIRA 
19H00  

Quarta-feira, 02 de Outubro – Santos Anjos da Guarda – (MO) 
- António Ribeiro de Sá – int. Confraria de S. Tiago 
– José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira – int. Filhos 
– José Teixeira, esposa e filho – int. filha e irmã Albina 
- Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. esposa 
– Maria de Lurdes Fernandes Laranjeira – int. afilhada 

DIA 03 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Sexta-feira, 04 de Outubro – S. Francisco de Assis – (MO) 
- António Fernandes da Silva - int. Confraria de S. Tiago 
- José Viana Cunha – int. netas Ana e Lara 
– Maria Celeste Rodrigues Correia Lima  – int. marido 
- Maria Lima de Araújo – int. filhos  

DIA 04 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 05 de Outubro 
- ANIV. NATAL. António Ribeiro de Sá – int. esposa e filhos 
- ANIV. NATAL. Manuel Augusto Leal Mourão (Domingo) – int. esposa e filhos 
- Almas dos defuntos que repousam no nosso Cemitério - int. zeladora Maria da Luz Assunçã
- José Dias de Brito e esposa – int. filha Gorete e família 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chá - int. Confraria de S. Tiago 
– Manuel Fernandes Meira, esposa e filho Vítor – int. filho José e irmão 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Nesta semana, vou procurar estar atento à Palavra de Deus e aos 

pobres, para com quem sou indiferente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“UM POBRE, 
CHAMADO 
LÁZARO, JAZIA 
JUNTO DO SEU 
PORTÃO….” 

“ELES TÊM 
MOISÉS E OS 
PROFETAS: QUE 
OS OIÇAM…”  

O rico nem sequer vê o pobre Lázaro! O contrário do amor não 

consiste no ódio, mas sim na indiferença, para a qual o outro nem 

sequer existe. Estas duas personagens da parábola são construídas 

em contraste uma com a outra, enquanto o rico se veste com o 

melhor e se banqueteia sumptuosamente, Lázaro está coberto de 

chagas e deseja comer as migalhas que caem da mesa do rico. O rico 

é ainda colocado em contraponto com os cães. Enquanto um é 

absolutamente insensível às necessidades de Lázaro, os outros 

lambem-lhe as feridas. 

A parábola de Jesus ainda nos diz que a Palavra de Deus é central na 

nossa vida e que sem ela não nos podemos salvar. As Sagradas 

Escrituras, juntamente com o sofrimento dos pobres, são o melhor 

testemunho da Vontade de Deus para cada um de nós. Se nos 

fecharmos à Palavra corremos o perigo de desviar-nos do caminho da 

rectidão moral e da vontade divina, tal como aconteceu ao rico 

avarento e aos seus irmãos que se fizeram surdos a Moisés e aos 

profetas. 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana:- Obras da Igreja: 100,00€; 30,00€ - Ofertas de promessas: 40,00€ 
2.Terça-feira, dia 01 de Outubro, iniciamos o Mês do Rosário. Por conseguinte, durante este 
mês, recitaremos o Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário, todos os dias meia hora 
antes da Santa Missa. Os mesários da Confraria de Nª Sª do Rosário vão proceder à  cobrança 
dos anuais. Por favor, contribuam com a vossa generosidade por forma a que esta Confraria 
possa prosseguir com a missão de que está investida em razão dos seus estatutos. Bem 
hajam! 
3.As Zeladoras do Apostolado da Oração vão começar a cobrança, porta-a-porta, dos anuais 
do Sagrado Coração de Jesus. Recordo que uma das obrigações do Apostolado da Oração 
consiste em mandar celebrar a Missa de 7º dia pelos Associados falecidos, bem como recitar 
o Terço no velório dos mesmos. 


