
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 344 
29 DEZEMBRO A 
05 JANEIRO 2019 

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

1ª Leitura 
Num 6,22-27 
Salmo 
66 (67) 
2ª Leitura 
Gal 4,4-7 
Evangelho 
Lc 2,16-21 
 

Caros amigos:
Ano Novo Vida Nova, dizemos, habitualmente, e em tom de gracejo quando 
entramos num novo ano. Como quem rompe os limites invisíveis do tempo e 
impregnados de uma carga de esperança fortíssima, formulamos os mais 
diversos desejos para nós e para os nossos. 
Assim será na transição de 2019 para o ano de 2020. Parece um sonho! Quem 
diria, e particularmente, nós que nascemos lá longe no século XX, a quem nos 
faziam crer, sobretudo nos filmes de ficção científica (para quem os automóveis 
voariam, os homens seriam substituídos por máquinas e robots), que isto por cá 
seria muito diferente. Enfim!!! 
Chegados ao final de mais um ano que a graça do Senhor nos ajudou a viver, 
com todos os percalços e imponderáveis que a vida tem, somos todos a 
agradecer ao bom Deus e Pai de Misericórdia e a agradecermo-nos uns aos 
outros.  
 

Naquilo que particularmente me toca, quero simplesmente agradecer de 
coração: 
À Fábrica da Igreja; à Direcção do Centro Social Paroquial; à Comissão de Festas 
gerada no seio da Confraria de São Tiago; a todos os responsáveis das 
Confrarias e Irmandades, dos diversos Grupos da Pastoral Paroquial; às 
zeladoras e zeladores dos Oratórios da Sagrada Família, dos Jornais de Fátima e 
do Apostolada da Oração, da LIAM e da Conferência de São Vicente de Paulo. 
Aos Ministros Extraordinários da Comunhão por todo o trabalho levado a efeito, 
tanto na igreja como, e sobretudo, junto dos doentes e idosos da nossa 
Paróquia. 
 

SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS – ANO A 
                       DIA MUNDIAL DA PAZ 

                          SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

 

 

 

Domingo, 29 de Dezembro –Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José 
- 09h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira 
- 10h00 – Eucaristia da Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, pelo Povo que  
  me está confiado  
- Leitores: D. Maria do Céu Morais (Monição); Filipe Silva (1ª Leitura); Teresa  
 Felgueiras (2ª Leitura); D. Maria do Céu Morais (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 
Segunda-feira, 30 de Dezembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Terça-feira, 31 de Dezembro – S. Silvestre, Papa (MF) 
Noite de Consoada 
- Não há celebração da Eucaristia. É noite de consoada 
 Quarta-feira, 01 de Janeiro – Solenidade de Ano Novo, Santa Maria Mãe de Deus  
 e  LIII dia Mundial da Paz 
- 10h00 – Solene Eucaristia de Ano Novo, Santa Maria Mãe de Deus e LIII Dia Mundial da Paz 
- Leitores: D. Maria do Céu Morais (Monição); Filipe Silva (1ª Leitura); Teresa Felgueiras 
Leitura); D. Maria do Céu Morais (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
  Quinta-feira, 02 de Janeiro 
- Não há celebração da Eucaristia 
  Sexta-feira 03 de Janeiro  
- Não há celebração da Eucaristia 
Sábado, 04 de Janeiro  
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – Escuteiros 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina da Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José.  
   Dinamiza a Liturgia o Agrupamento 452 do CNE de Vila Nova de Anha 
- Leitores: Escuteiros 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Chefe Miguel Sousa 
 Domingo, 05 de Janeiro –Solenidade da Epifania do Senhor 
- 09h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz 
- 10h00 – Eucaristia da Solenidade da Epifania do Senhor, pelo Povo que me está confiado 
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Arminda 
  Correia (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix 
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Senhor meu DEUS e meu Pai eu te Agradeço tudo o que tens feito em mim: a alegria de 
viver, aminha família, osmeus amigos, os meus paroquianos, o ar que respiro, os dons 
que me deste, os relacionamentos que possibilitam o meu crescimento em cada dia,  
Obrigado, PAI, as oportunidades que me tens dado de testemunhar o Amor com que 
amas a mim e a todas as pessoas. 
Obrigado PAI, pelo Teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. 
Senhor, a Ti, que és o Criador de tudo o que sou e o que possuo, dedico a minha vida, 
clamando para que eu veja e faça sempre a TUA VONTADE, e que minhas obras honrem 
e glorifiquem o Teu santo nome. 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 04 
SÁBADO - 18H00  

Quarta-feira, 01 de Janeiro – Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus e dia Mundial da Paz 
- 2º ANIV. José da Silva Faria e esposa Jardilina (3ª feira) – int. filhos 
- ANIV. Manuel Rodrigues Rego Meira e Maria Teresa Martins Vieira (2ª feira) – filha Ângela 
-  ANIV. Maria da Conceição Martins e marido – int. família 
- ANIV. NATAL. Rosa Rodrigues Meira Sampaio e marido (2ª feira) – int. filhas 
- Beatriz de Barros – int. genro Joaquim, filhos e netos 
- José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos 
- José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira – int. filhos 
- José Teixeira, esposa e filho – int. filha e irmã Albina 
- Manuel da Silva Maciel – int. esposa Alzira e filhos 
- Rosa Meira Sampaio e marido – int. Cristina e Conceição 
- Rosa Rodrigues do Rego Lima – int. filha Maria da Luz 
 

DIA 01 
QUARTA-FEIRA 
10H00  

DIA 05  
DOMINGO - 10H00  

Domingo, 05 de Janeiro –Solenidade da Epifania do Senhor 
- Pelo Povo que me está confiado – int. Pe Alfredo 

Sábado, 04 de Janeiro – Santos Inocentes, Mártires (Festa) 
- ANIV. Conceição Alves de Sá (Domingo) – int. sobrinha Rosa 
- ANIV. Maria de Lurdes Correia Dias (Domingo) – int. família 
- ANIV. Maria do Carmo do Rego Meira  int. marido e filho – (PAGO) 
- ANIV. Rosa do Rego Miranda Alpuim (Domingo) – int. família 
- ANIV. NATAL. Joaquim Gonçalves Barbosa (6ª feira) – int. Filhas 
- ANIV. NATAL. José da Silva Faria e esposa Jardilina – int. filhos e família 
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. esposa 
- Almas do purgatório – int. Lurdes Lima Meira 
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima - int. marido 
- Maria da Conceição Rodrigues Rego –  int. pessoa amiga 
- Maria Lima de Araújo e marido int. filhos 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana:  
OBRAS DA IGREJA: € 60,00; € 20,00 
ORATÓRIOS DA SAGRADA FAMÍLIA: Zeladora Rosa Maria Alves Barreto (Padela) € 60,00 
 
2. A Missa de Ano Novo e da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus em Dia Mundial da 
Paz, na quarça-feira, é às 10h00. Uma consoada de passagem de ano feliz e um Feliz e 
Abençoado Ano Novo prendado com o melhor do mundo: a saúde, graça de Deus, paz e 
trabalho que garanta o pão de cada dia! 
 
3. A Filarmónica do Centro Social Paroquial leva a cabo o tradicional Concerto de Reis na 
nossa  Igreja Matriz. É no do 05 de Janeiro, Domingo, às 15h00. Marque na sua agenda, 
brinde-nos com a sua presença e comece o Novo Ano da melhor forma, com Música! 
 
4. Recordo que, no segundo Domingo de Janeiro de 2019, dia 13, 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. Começa às 14h30 e faremos o leilão no 
Salão do Centro Social Paroquial. Obrigado. 

 

 

PARA MEDITAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«MUITO 
OBRIGADO» 

A todas as pessoas que fizeram as suas ofertas para as flores dos altares, 
para as obras da igreja e do novo Lar do CSPVNA, para as festas, para as 
Missões e para a Conferência Vicentina Ao Banco Alimentar e outras 
Instituições que muito têm contribuído, com géneros alimentares, para o 
nosso Centro Social Paroquial. A todas as famílias e pessoas singulares que 
contribuíram para a honesta sustentação do seu Pároco, mediante a 
entrega dos Direitos Paroquiais; a todas as pessoas que me têm ajudado, 
com os seus sábios conselhos mas também com a sua generosidade, a 
concretizar as obras sonhadas, nomeadamente as da nossa igreja 
Paroquial, mas também as dificuldades que vão surgindo. 
A todos vós que me tendes confortado, consolado; velando, com as vossas 
orações, a minha saúde; 
Muito, muito, muito obrigado! O Bom Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo vos conceda o que deseja o coração, vos abençoe, vos livre de todo o 
mal e, no fim da vida, vos conduza à vida eterna. Nossa Senhora, Mãe de 
Deus e Mãe nossa vele todos os vossos passos e vos livre de todos os 
perigos. 
Amém. 

Aos adultos, jovens e adolescentes que têm colaborado no Serviço da 
Pastoral da Visita Pascal. Aos Acólitos e Leitores, vencendo respeitos 
humanos e incentivando outros a fazerem o mesmo. Ao senhor José 
Meira, o Sacristão, que antes, durante e depois da celebração da Santa 
Missa, me tem ajudado. Aos membros do Grupo Coral Paroquial, 
organistas e demais instrumentistas; às zeladoras do Altar-mor, dos 
altares da Capela da Palavra e da Capela da Divina Misericórdia e das 
mísulas, às pessoas que cuidaram da limpeza e do asseio da nossa igreja 
ao longo do ano e que agora passam o testemunho; às zeladoras das 
capelas do Senhor dos Aflitos e de S. João. 
Aos Catequistas que, ao longo do ano se empenharam em prestar – a 
título gratuito e muitas vezes pouco reconhecidos – este serviço de 
evangelização às crianças, adolescente e jovens; ao Agrupamento 452 do 
CNE de Vila Nova de Anha e suas chefias que desenvolveram a educação 
cristã e cívica da nossa juventude. 

 

«MUITO 
OBRIGADO» 


