
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 340 
01 DEZEMBRO A 
08 DEZEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Is 2,1-5 
Salmo 
121 (122) 
2ª Leitura 
Rom 13,11-14 
Evangelho 
Mt 24,37-44 
 

Caros amigos:
 
Iniciamos o nosso caminho de preparação para o Natal, a festa do 
nascimento do nosso Salvador. Fazemo-lo, cada ano, não apenas para fazer 
memória viva da Sua primeira vinda, mas porque caminhamos na 
expectativa da última vinda do Senhor. E hoje e sempre esperamos a Sua 
vinda ao nosso coração, à nossa vida, à nossa comunidade, ao nosso mundo. 
O ambiente que se respira lá fora anuncia e até antecipa os sinais festivos do 
Natal, que está à porta. Os nossos olhos fixam-se, cada vez mais, no Presépio 
de Belém, do qual podemos dizer: “Todos aqui nascemos” como filhos de 
Deus!  
Um santo Domingo e uma semana abençoada. 

Terrivelmente distraídas estavam as pessoas no tempo de Noé. O seu olhar estava 
totalmente centrado sobre si e o seu limitado perímetro que não se apercebem do 
maior barco jamais construído, nem sequer que o céu se enche de trevas e de água 
que tudo alaga. Nem eram melhores nem piores do que nós, apenas vegetavam, 
anestesiadas na monotonia e repetição das coisas de todos os dias, de tal modo 
que não deram por nada. Quando vivemos só do quotidiano, tornamo-nos 
contemporâneos de Noé, pensando que a vida se alimenta só de um naco de pão e 
uma carteira recheada, fundada nas necessidades primárias mas indiferente ao 
essencial. Essa é uma vida sem mistério, sem profecia, sem futuro. Contudo, não se 
sacia a fome do céu amontoando a terra. Não se concretiza o sonho da eternidade 
comprando um relógio. Não encontra sentido a vida, vivida só de coisas efémeras. 

I DOMINGO DO ADVENTO – ANO A 
                          SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

«COMO NOS DIAS DE 
NOÉ»  

 

 

Domingo, 01 de Dezembro– I Domingo do Advento  
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – 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 
Segunda-feira, 02 de Dezembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
 Terça-feira, 03 de Dezembro – S. Francisco Xavier–Presbítero e Padroeiro das Missões (MO) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Augusta Morais 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Augusta Morais 
Quarta-feira, 04 de Dezembro – S. João Damasceno, Presbítero e Doutor da Igreja (MF) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Maria do Céu Vieira 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Vieira 
  Quinta-feira, 05 de Dezembro – S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, Bispos (MO) 
1ª Quinta-feira 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Maria do Céu Cruz 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Cruz 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
  Sexta-feira 06 de Dezembro – S. Nicolau, Bispo (MF) - 1ª Sexta-feira 
- 17h00-18h00- Atendimento de Confissão (Capela da Misericórdia) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Margarida Carlão 
- 18h30 – Catequese dos 2º e 4º Anos 
- 19h00 – Catequese do 10º Ano 
Sábado, 07de Novembro – S. Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja (MO) 
Missa Vespertina da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria e 
II Domingo do Advento - 1º Sábado 
- Curso para novos Ministros Extraordinários da Comunhão – Centro Pastoral Paulo VI 
- 16h30 – Catequese dos 1º; 3º; 5º; 6º; 7º; 8º e 9º Anos 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – Agrupamento 452 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria e 
II Domingo do Advento - Leitores: Agrupamento 452 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Chefe Miguel Sousa 
Domingo, 08 de Dezembro – Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, 
Padroeira de Portugal - II Domingo do Advento 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria e II Domingo 
do Advento, pelo Povo que me está confiado e pelas intenções pedidas 
- Leitores: D. Rosa Carvalho (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); Rosa Carvalho (2ª Leitura); 
D. Rosa Carvalho (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

5. Estão em marcação, até ao dia 14 de Dezembro, as intenções de Missa para o próximo ano. Por favor não se 
descuidem, deixando par o último dia a entrega da folhinha. Obrigado! 
6. No segundo Domingo de Janeiro de 2020, dia 12, Festa do Baptismo do Senhor, voltaremos a fazer o Cortejo e 
Leilão do Menino em favor das obras do novo Lar. Pedia encarecidamente às pessoas dos diversos lugares da 
nossa paróquia o favor de se empenharem e colaborarem com trabalho generoso e ofertas, como, aliás já vem 
sendo costume. A ver se, este ano, como o costume, fazemos um cortejo de arromba, com muitas coisas e muita 
lenha! Convidem as pessoas vossas amigas de fora da freguesia e coloquem este acontecimento paroquial nos 
vossos facebook! Obrigado. 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 07 
SÁBADO - 18H00  

Terça-feira, 03 de Dezembro – S. Francisco Xavier, Presbítero e Padroeiro das Missões (MO) 
- ANIV. António Noel Correia da Silva (2ª feira) – int. mãe 
- ANIV. Rosa Alves Correia e marido – int. sobrinho Manuel 
- Joaquim Gonçalves Canário – int. esposa e filhos 
- Manuel Augusto Pires Salgueiro – int. amigos 
– Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos 

MISSAS INTENÇÕES 

Sábado, 07de Novembro – S. Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja (MO) 
Missa Vespertina da Solenidade da Imacula Conceição da Virgem Santa Maria e II Domingo do Advento 
- ANIV. Maria Conceição Rodrigues Faria e marido – int. filha Conceição 
- 13º ANIV. José Rodrigues Vieira, Adão Alves Arezes e Maria da Conceição Alves da Cruz - esposa 
- Almas dos defuntos que repousam no nosso Cemitério - int. zeladora Maria da Luz Assunção 
- Joaquim Teixeira Elias e Manuel da Costa Cunha Rego – int. esposa e família 
– Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido 
– Maria Teresa Santos Meira, marido e filho- int. filhos  
- Maria Deolinda Gomes Morais e José dos Santos Viana- int. filha Teresa 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido  

DIA 03 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 04 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

Quinta-feira, 05 de Dezembro – S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, Bispos (MO) 
- ANIV. Maria da Conceição dos Santos Marques Sampaio–int. filho Joaquim Lima e filha Maria do Céu 
- ANIV. NATAL. Domingos Cruz – int. esposa e filhos 
- ANIV. NATAL. Manuel Alves da Silva – int. esposa e filhos 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 

DIA 06 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

DIA 05 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 04 de Dezembro – S. João Damasceno, Presbítero e Doutor da Igreja (MF) 
- 6º ANIV. Albina Celeste Correia Sá e marido Avelino – int. filhos 
- ANIV. José Viana Cunha – int. família 
- ANIV. Matias Augusto Ribeiro Vieira – int. filha Fernanda 
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. filha Manuela e família 
– Albina Celeste Correia Sá – int. filhos 
- César Augusto Fagundes do Rego – int. irmã Alcinda 
- Maria Lima de Araújo – int. filhos 
- Rosa Luzia Barros de Miranda e marido – int. filha Alcinda 

Sexta-feira 06 de Dezembro – S. Nicolau, Bispo (MF) 
- ANIV. Manuel Alves Lima – int. filha Conceição 
- ANIV. Rosalina Lurdes Felgueiras Sampaio e marido – int. filho e família 
- Maria Maciel dos Santos Meira – int. marido 

DIA 08 
DOMINGO- 09H00  

 

Domingo, 08 de Dezembro – Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, Padroeira 
Portugal  - II Domingo do Advento 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria e II Domingo do Advento, p
Povo que me está confiado e pelas intenções pedidas 
- Leitores: D. Rosa Carvalho (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); Rosa Carvalho (2ª Leitura); 
D. Rosa Carvalho (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 
 INFORMAÇÕES  

ÚTEIS 
 

1. Donativos da semana: OBRAS DA IGREJA: €100,00; € 50,00 NOVO LAR: € 100,00 
APOSTOLADO DA ORAÇÃO: Maria Cidália Cunha (Lugar do Monte) € 100,20; Maria Sousa (Penedos) € 95,00  
2. Na próxima sexta-feira, das 17h00 às 18h00, haverá Atendimento de Confissão na capela da Divina Misericórdia. 
3. Nos dias 07 e 08 de Dezembro, algumas colaboradoras do Centro Social Paroquial estarão  à porta da nossa Igreja, 
no final das Missas de fim-de-semana, com uma pequena venda de Natal com lembranças, doces e sobremesas feitas 
pelos utentes de Lar, Centro de Dia e ATL. Esta angariação destina-se a ajudar nas atividades dos nossos idosos e das 
nossas crianças do ATL. 
4. O habitual peditório à porta da igreja levado a cabo pela Conferência de São Vicente de Paulo, que se realiza 
habitualmente no primeiro fim-de-semana de cada mês foi, este mês de Dezezembro e por ser o mês do Natal, 
transferido para o fim-de-semana 14 e 15. Por favor, sejam generosos, pois muito gostaríamos de proporcionar uma 
consoada mais reconfortante aos irmãos mais carenciados da nossa Paróquia, neste Natal. Vai também ser colocado 
um cesto junto do Altar da celebração a fim de recolher géneros alimentícios e produtos de primeira necessidade tais, 
como arroz, massas, óleo, azeite, conservas, leite, detergentes, etc…Um grande bem haja! 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Vou colocar a minha vida em estado de atenção para o 
acolhimento de Deus, em cada dia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

«VIGIAI» 

«ADVENTO: É 
TEMPO DE AMAR» 

O imperativo dado por Jesus ressoa no momento em que a natureza, despida 

das frutas, adormece no sono invernal e os dias diminuem de luz fazendo 

crescer a noite. Nos dias mais escuros do ano, a luz é desejada e vigiada até ao 

Natal que, tradicionalmente, é o dia no qual o sol torna a vencer as trevas. Nesta 

altura, vigiar é perceber que em cada coisa há uma espera, que está em 

germinação um futuro novo, que todos esperam a vinda de algo ou de alguém. A 

vida vive de uma espera, germina na esperança. Ninguém pode viver sem 

esperar! 

De noite não se grita, não se levanta a voz, mas é tempo de silêncio, dos 

segredos. Ao convidar para vigiar de noite, Jesus deseja que as suas palavras se 

confrontem com o silêncio da noite, que o Evangelho seja narrado na intimidade 

mais escura, que a experiência da ausência, do não ter tudo, não é desespero. 

Porque quem vigia deseja algo que a terra não pode saciar. Quem vigia grita aos 

céus para que se abram e jorrem aquele encontro que sacia a vida. 

 Advento é tempo de atenção: vigilantes ao extraordinário da vida, atentos ao que 

vai além da superficialidade. 

Advento é tempo para desejar: almejar ver o rosto e escutar as vozes, 

aprofundar a dignidade das pessoas e relações. 

O advento no Evangelho é sobretudo um rosto e uma presença: de Jesus que se 

faz homem e companheiro de viagem. Só quem ama poderá fazer advento e 

“poderá dormir, pois o coração vigia” (Cântico dos Cânticos 5,2). 

Senhor eis o meu coração desgastado pela rotina, disputado por cuidados que o dispersam! 
Tanto me esqueço de concentrar as minhas forças em Ti, que me criaste e me chamas.  
Camuflo a coragem de te dar atenção com pretextos e urgências vazias de Ti… 
Mas no fundo da minha aparente distração mora um inquietante apelo que vens acordar! 
Hoje quero “dar por Ti” e colocar a minha vida novamente em tom de peregrinação:   
Sinto tanta alegria na novidade do teu convite, que me pede sempre um recomeçar.   
Sim, Senhor, ponho em sentido as minhas sentinelas e preparo o caminho com espanto. 
Tu és o meu Deus, o meu amigo a quem quero hospedar jubilosamente: vem Senhor 
Jesus! 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 


