
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 339 
24 NOVEMBRO A 
01 DEZEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
2 Sam 5,1-3 
Salmo 
121 (122) 
2ª Leitura 
Col 1,12-20 
Evangelho 
Lc 23,35-43 
 

Caros amigos:
 
Chega ao fim mais um ano litúrgico, vivido, na maior parte do tempo, como 
um ano missionário. Foi centrado no desafio de nos assumirmos e tornarmos 
todos discípulos missionários de Cristo, em razão do nosso Batismo. Mas 
começou um novo ano Pastoral. Este, de 2019/2020, convida-nos ao 
acolhimento de Deus que vem e ao acolhimento dos irmãos que todos os 
dias nos entram pela vida dentro, tanto de fora (os milhares de peregrinos e 
visitantes de todas as partes do mundo, como os da nossa casa). E tudo, ao 
jeito de Maria! Na verdade, somos Igreja que acolhe, como Maria soube 
acolher. 
Um santo Domingo e uma semana abençoada. 

A Liturgia deste último Domingo do ano litúrgico e do Tempo Comum, Domingo 
de Cristo Rei do Universo, permite-nos aprofundar estes dois temas 
inseparáveis do Batismo e da missão, precisamente através de um gesto muito 
simples, que tem raízes muito antigas: o gesto da unção. Ouvíamos na 1.ª leitura: 
“Ungiram David como rei” (2 Sm 5,3). Era costume entre os judeus ungir, isto é, 
derramar o azeite perfumado sobre uma pessoa a quem eram confiadas uma 
dignidade e uma missão especiais: os reis, os sacerdotes e os profetas. Nesse 
azeite, com que era untado e perfumado, o eleito ou o consagrado sentia 
escorrer e recair sobre si a glória e o peso do seu chamamento e da sua missão.  
 

XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 
                                   SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

«UNGIRAM DAVID 
COMO REI»  

 

 

 

Domingo, 24 de Novembro – XXXIV Domingo do Tempo Comum  
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei e Senhor do Universo 
- 08h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia do XXXIV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Morais (Monição); Sr. José Meira (1ª Leitura); D. Arminda Correia  
(2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix 
Segunda-feira, 25 de Novembro – S. Catarina Alexandrina, Virgem e Mártir (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
- 21h15 – Escola MCC – Centro Pastoral Paulo VI em Darque 
-.21h15 – Início da Semana Bíblico Litúrgica (Sec. da Liturgia)–Auditório do Centro Pastoral Paulo VI  
Terça-feira, 26 de Novembro  
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Augusta Morais 
- 18h00 – Eucaristia de 7º dia do Padre Manuel Maciel Fraga – int. Padre Alfredo e Paróquia 
- Leitor: Sr. José Rego 
Quarta-feira, 27 de Novembro  
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Maria do Céu Vieira 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Vieira 
  Quinta-feira, 28 de Novembro  
- 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 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 29 de Novembro – Beato Frei Redento da Cruz – natural de Cunha, Paredes  
de Coura  
Primeiro dia da Novena em honra de Nossa Senhora da Conceição 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Céu Cruz 
 - 18h30 – Catequese dos 2º e 4º Anos 
Sábado, 30 de Novembro – S. André, Apóstolo (Festa) 
- 10h00 – Catequese do 10º Ano 
- 16h30 – Catequese dos 1º; 3º; 5º; 6º; 7º; 8º e 9º Anos 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Beatriz 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do I Domingo do Advento. Anima a Liturgia o 2º Ano da Catequese - 
Leitores: 2º Ano da Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
- Banco Alimentar – Campanha recolha de géneros e bens alimentares 
 Domingo, 01 de Dezembro– I Domingo do Advento  
- 08h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do I Domingo do Advento pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); Teresa Felgueiras 
Leitura);Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Alexandre Rodrigues 
- Banco Alimentar – Campanha recolha de géneros e bens alimentares 
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Cristo Rei, reina em mim, nos momentos tristes e amargos; 
Nos momentos de debilidade, de dúvida, de desânimo. 
Reina em mim, Senhor, nos momentos de entrega, de amor, de perdão. 
Reina no meu coração, para que a minha vida se assemelhe cada vez mais à tua 
E possa ser de verdade um autêntico discípulo teu. 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 30 
SÁBADO - 18H00  

Terça-feira, 26 de Novembro  
- 7º dia de Padre Manuel Maciel Fraga – int. Pe. Alfredo e Paróquia 
– Aurora Lopes e filha Rosa 
- ANIV. Maria Teresa Gomes de Sá – int. marido 
- ANIV. NATAL. Francisco Loureiro de Passos – int. esposa e filhos 
- José Joaquim de Sá – int. filha 
- Maria da Luz Neiva da Cruz e marido- Int. filha 
- Maria de Lurdes Alves Araújo – int. marido e filhos 
 

MISSAS INTENÇÕES 

Sábado, 30 de Novembro – S. André, Apóstolo (Festa) 
- ANIV. Ana Alves Lima e marido (Domingo) – int. filha Maria 
- ANIV. Florinda Rodrigues Neiva (Domingo) – int. filha Beatriz 
- 3º ANIV. José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos 
- 3º ANIV. Maria da Conceição Correia da Silva (6ª feira) –int. filha Clara 
– ANIV. Maria da Conceição Rodrigues Torres Casal  int. Filhos 
– Aurora Lopes e filha Rosa 
- José Joaquim de Sá – int. filha 
– José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira - int. filhos 
- Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. esposa 
- Maria Augusta Rosário Lima e marido – int. filha Conceição 
– Maria Teresa Santos Meira, marido e filho- int. filhos 
- Rosa da Conceição Rego Silva Novo e marido – int. neto Duarte 
- Maria José Fernandes Palma Cerqueira – int. família 

DIA 26 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 27 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

  Quinta-feira, 28 de Novembro  
- ANIV. Alexandrina Sousa Lima – int. filha e genro 
- ANIV. Maria da Conceição Costa Morgado Rego e marido – int. afilhada Vânia e família 
– Aurora Lopes e filha Rosa 
- Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. um amigo 

DIA 29 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

DIA 28 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 27 de Novembro  
- 30º dia Maria da Soledade Felgueiras Cunha – int. Confraria do Santíssimo Sacramento 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- António Jorge Silva Felgueiras – int. esposa e filhas 
- António Ribeiro de Sá 
– Aurora Lopes e filha Rosa 

Sexta-feira, 29 de Novembro  
- 2º ANIV. Vítor Manuel Fernandes Meira – int. esposa, filho, nora e netas 
- ANIV. Manuel António Silva Malheiro – int. pais e irmão 
- 3º ANIV. Maria da Conceição Correia da Silva –int. filha Lurdes 
– Aurora Lopes e filha Rosa 
- Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor int. Filho e irmão José 
– Maria da Costa de Oliveira Lima – int. marido 

DIA 01 
DOMINGO- 09H00  

Domingo, 01 de Dezembro – I Domingo do Advento  
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana: APOSTOLADO DA ORAÇÃO: Maria do Rozário Cruzeiro € 86,70; Maria Alcinda
Fagundes do Rego Meira (Lugar do Barroco) €49,50 e (Lugar do Noval) € 22,70; Maria da Conceição Alpuim (S. 
João e Residência) € 62,00.MISSÕES: Pedia encarecidamente a alguém do Lugar da Padela, o favor de fazer o
habitual peditório a favor das Missões. Deus há-de ajudar. Obrigado. 
2. Na próxima semana, de 25 a 27 de Novembro, às 21h15,  no Auditório do Centro Pastoral Paulo VI - Darque,
decorrerá a I Semana Bíblico-litúrgica, promovida pelo Secretariado Diocesano de Liturgia, destinada a todos, e
de um modo muito especial, àqueles que desempenham o Ministério de Leitor na Liturgia, aos Ministros
Extraordinários da Comunhão ou candidatos a sê-lo e aos Catequistas. 
3. O Banco Alimentar leva a efeito, no próximo fim-de-semana 30 de Novembro e 01 de Dezembro, a Campanha
de Recolha de géneros alimentícios e bens de primeira necessidade, nas principais superfícies comerciais do 
Concelho e Distrito de Viana do Castelo. Colabore com qualquer coisinha! Mais ainda, precisa de Equipas de 
Voluntários para apoiar nas lojas e no armazém para fazer a recolha e a separação dos bens recolhidos. Aliste-se
como Voluntário! 
 

 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Esta semana vou agradecer o ano que termina e pedirei ao Espírito 

a humildade de coração e a alegria do serviço generoso no 
acolhimento do irmão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«FAZER VALER A 
REZA DE CRISTO NO 
MUNDO DE HOJE, 
PORQUE UNGIDOS 
PARA A MISSÃO COM 
O ÓLEO DA ALEGRIA» 

«MISSÃO 
SACERDOTAL, 
PROFÉTICA E 
REAL» 

O mesmo nos acontece a todos, desde o nosso Batismo. Lavados nas águas da pia 
batismal, fomos perfumados com o óleo do santo crisma, que não é mais do que 
uma mistura de azeite de oliveira com perfumes vegetais. Este óleo foi benzido pelo 
Bispo, na manhã de Quinta-Feira Santa. Antes de nos ungir na fronte, o celebrante 
reza assim: «Deus todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou 
do pecado e te deu uma vida nova, pela água e pelo Espírito Santo, unge-te com o 
crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente 
membro de Cristo Sacerdote, Profeta e Rei». Vede bem: pelo Batismo, tornamo-nos 
verdadeiramente “cristãos”, isto é, de Cristo, ou outros “Cristos” e o mesmo é dizer, 
somos “ungidos”. Dito ainda de outro modo mais simples: somos eleitos, 
consagrados, enviados em missão. 

E esta oração fala-nos de uma tríplice missão: sacerdotal, profética e real. Que 
significa isto, em concreto? 
Missão sacerdotal quer dizer que cada um dos batizados participa do sacerdócio de 
Jesus e, por isso, é chamado a fazer de si mesmo uma oferta agradável a Deus (cf. 
Rm 12,1), intercedendo pelos outros, louvando o Senhor. Isto faz de todos nós, na 
oração comunitária e na celebração dos sacramentos, um verdadeiro “povo 
sacerdotal”; Quer isto dizer que, não somos meros espetadores na Liturgia mas 
somos todos “praticantes”, todos, cada um a seu modo, concelebrantes! 
Missão profética quer dizer que cada um é “porta-voz” da Palavra. Todos somos, ao 
mesmo tempo, evangelizados e evangelizadores, que acolhem a Palavra para a 
anunciar aos outros, sobretudo com a própria vida. Às vezes, anunciar também 
significa denunciar, para defender a glória e o nome de Deus, isto é, a dignidade e a 
grandeza de todos os Seus filhos. 
Missão real quer dizer que somos membros ao serviço do Reino de Deus. Devemos 
fazer tudo para que Deus reine em nós e que, a partir de nós, o mundo se torne 
melhor. “Todos os filhos da Igreja devem ser ajudados a crescer e a tornar-se 
«adultos», colocando os seus talentos ao serviço de novas missões na sociedade, na 
cultura, na política, enfrentando sem medos e sem complexos os desafios do 
mundo contemporâneo” (Papa Francisco, Discurso, 16.11.2019). Esta é, sobretudo, a 
missão dos fiéis leigos, que devem ser, no mundo, testemunhas visíveis de Cristo, 
comprometidos com as grandes causas da vida, da dignidade humana, da família, da 
liberdade, da justiça, da paz, do bem comum, da defesa do ambiente, sem medo de 
sujar as mãos. Melhor, mais sujas do trabalho que untadas pela corrupção! 
Assim, caros amigos: todo o batizado é ungido, como sacerdote, profeta e rei, não 
para ser um untuoso, um vaidoso, mas para exalar, por toda a parte, “o suave odor 
de Cristo” (cf. 2 Cor 2,15)! Onde estiver um cristão, aí deve cheirar a Cristo, como 
cheira um filho recém-nascido, que depois de ser lavado pelo Batismo, é perfumado 
pelo Crisma e é alimentado pela Eucaristia! 


