
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 336 
03 NOVEMBRO A 
10 NOVEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Sab 11,22-12,2 
Salmo 
144 (145) 
2ª Leitura 
2 Tes 1,11-2,2  
Evangelho 
Lc 19,1-10 
 

Caros amigos:
 
Podia ser uma videira, mas era um sicómoro. Zaqueu subiu àquela árvore e 
tornou-se o fruto novo do olhar de Jesus. «Hoje entrou a salvação nesta 
casa» (Lc 19,9). Por isso, renovo hoje o apelo do Dia de Todos os Santos: 
“Deixa que a graça do teu Batismo frutifique num caminho de santidade. 
Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, opta por Ele, escolhe Deus 
sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para 
tornar possível a santidade e, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na 
tua vida. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, 
levanta os olhos para o Crucificado e diz-Lhe: «Senhor, sou um miserável! 
Mas Vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor»” (GE 15)! 

Ora aqui está o publicano da parábola do passado domingo! Apanhamo-lo em 
flagrante delito! Agora sabemos o nome e conhecemos o rosto: é Zaqueu. Por 
ironia, o seu nome significa “puro”. É um homem rico, com nome na praça e bem 
conhecido na cidade. O homem é de baixa estatura e esse tamanho combina bem 
com o modo como se vê a si mesmo e com a cidade onde vive: Jericó é um belo e 
aprazível oásis, 300 metros abaixo do nível do mar. Sendo de baixa estatura, tem a 
coragem de ser dissonante, a coragem de assumir os próprios limites e ei-lo que 
sobe a uma árvore. Sobe não só porque queria ver quem era Jesus, que o vai 
olhar de baixo para cima; mas sobe também àquela árvore, porque não queria ser 
visto pelo olhar cego e fulminante da multidão, que o olhará sempre de cima para 
baixo! 

 

XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                 SOMOS A IGREJA QUE ACOLHE 

“A CURIOSIDADE E A 
SIMPLICIDADE DE 
ZAQUEU”  

 

 

 Domingo, 03 de Novembro – XXXI Domingo do Tempo Comum (Encerramento da 
Semana da Diocese) 
42º Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral da Diocese de Viana do Castelo 
(Festa) 
42º Aniversário da Instituição Canónica da nossa Diocese por S. Paulo VI 
Colecta da Missa para o Seminário da Diocese 
- 08h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do XXXI Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Morais (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); Cristina Cunha 
(2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego  
- CSVP – Peditório à porta da igreja 
- Liga Portuguesa contra o câncro – Peditório à porta da igreja e do cemitério 
- 15h30 – Encerramento da Semana da Diocese com Solene Eucaristia na Sé Catedral 
presidida pelo Bispo Diocesano. Quem puder participar, faça-o pois é um gesto de 
comunhão com toda a Diocese. Todos somos diocesano; eu e vós. Neste Domingo o 
Ofertório da Missa é para a nossa Diocese e para o nosso Seminário 
 Segunda-feira, 04 de Novembro – S. Carlos Borromeu e Aniversário da Beatificação 
de S. Bartolomeu dos Mártires (MO) - Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 05 de Novembro 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Augusta Morais 
- 18h00 – Eucaristia - Leitor: Sr. José Meira 
Quarta-feira, 06 de Novembro – S. Nuno de Santa Maria, Religioso (MO) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Maria do Céu Cruz 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Cruz 
 Quinta-feira, 07 de Novembro 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório– D. Margarida Carlão 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Margarida Carlão 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
Sexta-feira, 08 de Novembro  
- 17h00-18h00- Atendimento de Confissão na Capela da Divina Misericórdia  
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Maria do Céu Vieira 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria Clara 
- 21h00 – Formação de Animadores da Catequese Familiar – Seminário Passionista 
Barroselas 
Sábado, 09 de Novembro – Dedicação da Basílica de S. João de Latrão (Festa) 
- 10h00 – Catequese do 10º Ano 
- 16h30 – Catequese dos 1º; 3º; 5º; 6º; 7º; 8º e 9º Anos 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Beatriz 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do XXXII Domingo do Tempo Comum. Anima a Liturgia o 1º 
Ano da Catequese (Festa do Acolhimento)- Leitores: 1º Ano da Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
Domingo, 10 de Novembro – XXXII Domingo do Tempo Comum  
- 08h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia do XXXII 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. Francisco Félix  

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

DIA 10 
DOMINGO - 09H00  

Terça-feira, 05 de Novembro 
- ANIV. Maria Augusta Rodrigues Neiva – int. filho Carlos 
- ANIV. Maria Rodrigues Meira e marido José Martins Vieira– int. Filhos 
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. esposa 
- Almas do purgatório – int. Alzira do Rego Meira 
- Maria de Lurdes Fernandes do Rego e marido – filha Goreti e marido 
- Maria Lima de Araújo – int. filhos 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 09 
SÁBADO 
18H00  

Domingo, 10 de Novembro – XXXII Domingo do Tempo Comum  
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana: MISSÕES: Celeste Carvalho (Monte da Ola) € 145,00; Rosa Amorim (Estrada 
 Nova e Lajes) € 175,00 
APOSTOLADO DA ORAÇÃO: Beatriz Morais ( Igreja e Cruzeiro) € 80,00; Isabel Lima € 100,00; Soledade Lima € 
135,70; Rosa Amorim (Estrada Nova e Lajes) € 62,00 
ANUAIS SENHORA DO ROSÁRIO: Maria Alice Couto Viana (Rua, Igreja, Cruzeiro, Sendim e Bouça Nova)  
€ 225,00 
2. Na próxima sexta-feira, das 17h00 às 18h00, haverá Atendimento de Confissão na capela da Divina 
Misericórdia. 
3. Vai realizar-se, de novembro de 2019 até janeiro de 2020, no Seminário dos Passionistas, em Barroselas, uma 
Formação para Animadores de Catequese Familiar. As inscrições terminam no dia 4 de novembro e têm um 
custo de 20€. Podem ser feitas directamente através dos seguintes mails: sdcatequese@gmail.com ou 
educris@arquidiocese-braga.pt. O primeiro encontro é já no dia 8 de novembro. 
4. Estão em marcação, durante o mês de Novembro e até ao dia 14 de Dezembro, as intenções de Missa para o 
próximo ano. Para o efeito, deverão utilizar a ficha que foi entregue no fim-de-semana passado e deixar nos 
Serviços Centrais da Paróquia (também poderão obter essa ficha na sacristia ou nos Serviços Centrais).   
À cobrança, durante o mês de Novembro e Dezembro (como é habitual), estão os Direitos Paroquiais. Como 
sempre, não estipulo nenhum valor: é, simplesmente, aquilo que puderem dar. O importante é, como disse São 
Paulo; dar com alegria, pois “Deus ama aquele que dá com alegria” (cf. 2Cor 9, 7). Agradeço, desde já, a vossa 
generosidade.  
 
 

DIA 05 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 06 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 06 de Novembro – S. Nuno de Santa Maria, Religioso (MO) 
- ANIV. Camilo Gonçalves Socorro e esposa – int. família 
- ANIV. Maria da Conceição Rodrigues Gomes da Cruz e marido – int. família 
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- Aurélio Martins do Vale e esposa – int. filha Maria  
- José Viana Cunha – int. família 
- Maria Maciel dos Santos Meira – int. marido 
 

DIA 07 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quinta-feira, 07 de Novembro 
- Joaquim Teixeira Elias e Manuel Costa Cunha Rego – int. esposa e família e irmã Maria 
- José Rodrigues Vieira – int. esposa 
- Maria Marques Sampaio da Silva – int. filha Rosa Marques 

Sábado, 09 de Novembro – Dedicação da Basílica de S. João de Latrão (Festa) 
- 30º dia e ANIV. NATAL. de Maria Meira Lima Novo – int. Confraria do SS. Sacramento 
- ANIV. Guilhermina Cunha, Karel e Marie Louise Van Dorpe e cunhado Joaquim Macedo – int.  
   Ingrid Van Dorpe 
- ANIV. Maria das Dores Araújo Lima 
- ANIV. Rosa do Rosário Cardoso de Araújo e marido – int. neta Maria 
- Francisco Rodrigues Lopes Lima Novo e esposa – int. filho Albino 
- José Garcia Correia Lima e esposa – int. filha Olívia Lima 
- Maria da Conceição Correia Dias e marido – int. filhos 
- Maria das Dores Araújo Vaz e marido – int. afilhada 
– Maria das Dores da Costa Jácome – int. Marido e filhas 

DIA 08 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Sexta-feira, 08 de Novembro  
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- António Martins Gonçalves – filha e genro 
– Manuel de Assunção – int. esposa  

 

 

PARA MEDITAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O OLHAR DE 
JESUS” 

“JESUS É O NOSSO 
HÓSPEDE”  

Na verdade, quando Jesus chegou perto daquela árvore levantou os olhos e 
disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa» 
(Lc 19,5). Podemos imaginar a estupefação de Zaqueu! E aqui dá-se o feliz 
encontro entre dois buscadores que desejam a salvação: Zaqueu, que procura 
ver quem é Jesus e Jesus, que primeiro o atraiu, procurou e viu nele não um 
pecador, mas um “filho de Abraão” (Lc 19,9). Naquele olhar misericordioso de 
Jesus, Zaqueu aprende a ver-se a si mesmo com outros olhos e a ver todos 
aqueles que prejudicou e os pobres que ignorou. Pelo contrário, a multidão, cega 
de ódio e desprezo, murmura: “Foi hospedar-se em casa dum pecador” (Lc 19,7). 
Mas se Jesus lhe tivesse dito: “Desce tu, ó explorador, ó traidor do povo! Vem 
falar comigo para ajustarmos contas”, certamente o povo teria aplaudido. Mas 
Zaqueu soube aproveitar a hora. Para Zaqueu, aquele “hoje” foi o dia em que lhe 
saiu o Euromilhões do bolso. Por isso, dá tudo aos pobres. Não dá tudo, para ser 
salvo; dá tudo, porque foi salvo. 

O olhar de Jesus vai para além dos pecados e dos preconceitos. Isto é 
importante! Jesus vê a pessoa com os olhos de Deus, que não Se detém no mal 
passado, mas entrevê o bem futuro. Jesus não Se detém nas aparências, mas 
olha para o coração. E, neste caso, olhou para o coração ferido deste homem: 
ferido pelo pecado da cupidez, pelas numerosas coisas más que este Zaqueu 
tinha cometido. Olha para aquele coração ferido e vai ali. 

Por vezes, procuramos corrigir ou converter um pecador repreendendo-o, 
criticando os seus erros e o seu comportamento injusto. A atitude de Jesus com 
Zaqueu indica-nos outro caminho: o de mostrar a quem erra o seu valor, aquele 
valor que Deus continua a ver, apesar de tudo, apesar de todas as nossas faltas. 
Isto pode provocar uma surpresa positiva, que enternece o coração e impele a 
pessoa a tirar o bem que tem dentro de si. É dando confiança às pessoas que as 
fazemos crescer e mudar. É assim que Deus Se comporta com todos nós: não 
está bloqueado pelo nosso pecado, mas supera-o com o amor e faz-nos sentir a 
nostalgia do bem. Todos sentimos esta nostalgia do bem depois de um erro. E 
assim faz o nosso Deus Pai, assim faz Jesus. Não existe uma pessoa que não 
tenha algo de bom. E Deus olha para isto, para o tirar do mal. 

Como recordávamos na Solenidade de Todos os Santos, não há um santo sem 
um passado de pecado, nem um pecador sem um futuro de perdão. Zaqueu 
mostra-nos duas coisas que pareciam impossíveis: primeira, um camelo pode 
passar pelo fundo de uma agulha, porque um rico entrou no reino dos céus! 
Segunda, já não há apenas os santos de “ao pé da porta”; há também os santos 
da casa, que até fazem milagres, quando o Senhor Se torna o Hóspede. 

Caros amigos: o Senhor quer ficar hoje em tua casa! Basta que O deixes entrar! 
Joga tudo, toda a tua vida, neste encontro com Ele. Hoje é o dia da tua sorte 
grande! 

 


