
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 346 
12 JANEIRO A 
19 JANEIRO 2020 

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

1ª Leitura 
Is 42,1-4.6-7 
Salmo 
28 (29) 
2ª Leitura 
Actos 10,34-38 
Evangelho 
Mt 3,13-17 
 

Caros amigos:
A cena grandiosa do Baptismo de Jesus (Mateus 3,13-17), com o 
céu rasgado, com o voo de asas abertas do Espírito sobre as águas 
do Jordão, com a declaração de amor de Deus, aconteceu 
também no meu Baptismo, e acontece ainda a cada reinício. 

Filho é a primeira palavra. Filho é um termo poderoso sobre a Terra, 

poderoso para o coração do ser humano. E para a fé. Deus gera filhos 

segundo a sua espécie, e eu e tu, nós todos temos o cromossoma do 

pai nas nossas células, o ADN divino em nós. A Voz, a única que soa 

dentro da alma, repete a cada um: tu és meu filho, o amado, em ti pus 

o meu comprazimento. Palavras que ardem e queimam: filho meu, 

amor meu, alegria minha. 

FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR – ANO A 
                  SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

 

“UM FILHO” 

 

 

 

Domingo, 12 de Janeiro –Solenidade do Baptismo do Senhor 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Epifania do Senhor, pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho (2ª Leitura); D. 
Céu Cruz (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz 
Segunda-feira, 13 de Janeiro – S. Hilário, Bispo e Doutor da Igreja (MF)  
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 14 de Janeiro – S. Félix de Nola,  (MF) 
- 17h00-18h00 – Atendimento Paroquial 
- 17h30  – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Augusta Morais 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Augusta Morais 
 Quarta-feira, 15 de Janeiro – S. Amaro, Abade e Confessor (MO) 
- 17h00-18h00 – Atendimento Paroquial 
- 17h30  – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Rosa Carvalho 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Rosa Carvalho 
  Quinta-feira, 16 de Janeiro – S. Berardo e Companheiros, Mártires (MF) 
- 17h00-18h00 – Atendimento Paroquial 
- 17h30  – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Margarida Carlão 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Margarida Carlão 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
Sexta-feira 17 de Janeiro – S. Antão, Abade (MO)   
- 17h00-18h00 – Atendimento Paroquial 
- 17h30  – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Céu Cruz 
Sábado, 18 de Janeiro – S. Margarida da Hungria (MF) 
Início do Oitavário de Oração pela unidade dos cristãos e LIII Encontro Diocesano de Liturgia 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do II Domingo do Tempo Comum.  
- Leitores: D. Céu Vieira (Monição); Roberto Rego (1ª Leitura); Teresa Felgueiras (2ª Leitura); 
D. Céu Vieira (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão  
- Não há Catequese 
Domingo, 19 de Janeiro –II Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia do II Domingo do Tempo Comum, pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Adília Santos (Monição); Filipe Silva (1ª Leitura); D. Maria do Céu Morais (2ª  
 Leitura); D. Adília Santos (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Enviai, Senhor, sobre mim, o Vosso Espírito Santo! 
Enviai, Senhor, sobre a minha comunidade, o Vosso Espírito Santo! 
Enviai, Senhor, sobre a minha a Igreja, o Vosso Espírito Santo! 
Enviai, Senhor, sobre o nosso mundo, o Vosso Espírito Santo! 
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito Santo, 
Para que eu, para que nós nos revistamos das atitudes de Jesus 
E aos olhos do vosso coração nos pareçamos ao vosso Filho bem-amado. Ámen. 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

4. O Secretariado Diocesano de Pastoral Litúrgica organiza o 42º ENCONTRO DIOCESANO DE 
PASTORAL LITÚRGICA nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020 (próximo fim-de-semana). ““Liturgia: 
Acolhidos para Acolher”" é o tema escolhido. Tema este que está em plena sintonia com a proposta 
Diocesana e a Carta Pastoral do nosso Bispo: "Somos Igreja que Acolhe". Catequistas, Ministros 
Extraordinários da Comunhão, Leitores, estão particularmente convocados para este Encontro. 
Recordo aos Ministros Extraordinários da Comunhão que a participação nesta proposta de Formação 
é obrigatória e que dela depende a recondução nesta Ministério tanto na paróquia como fora dela, 
bem como a renovação do seu Cartão de MEC. A inscrição deverá fazer-se nos Serviços Centrais até 
ao fim da semana. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 18 
SÁBADO - 18H00  

Terça-feira, 14 de Janeiro – S. Félix de Nola,  (MF) 
- ANIV. António Gonçalves Damião e Silva (2ª feira) – int. família 
- ANIV. NATAL. José Maciel da Silva – int. esposa e filhos 
- ANIV. NATAL. Rosa Meireis Pereira – int. marido e filhos 
- Francisco Domingues de Araújo, esposa e filhos – int. neta e afilhada Maria 
- Manuel Alves Cruz e filho – int. esposa 
- Maria da Conceição Fernandes do Rego – int. filho Manuel e família 
- Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. pessoa amiga 
 

DIA 14 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 19  
DOMINGO - 09H00  

Domingo, 19 de Janeiro –II Domingo do Tempo Comum 
- Pelo povo que me está confiado – int. Pe. Alfredo 
 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana: ORATÓRIOS DA SAGRADA FAMÍLIA: Zeladores: Fernando Teixeira Elias 
(Padela): € 170,00; Maria Deolinda Gaivoto: € 115,00; Maria Teresa Rodrigues Santos: € 90,00 
JORNAIS DE FÁTIMA: Maria Teresa Rodrigues dos Santos: €30,00 
2. Intenção do Santo Padre para o mês de fevereiro: Neste ano novo que começa, rezemos para que “os 
cristãos, os que seguem outras religiões e as pessoas de boa vontade promovam juntos a paz e a justiça 
no mundo". Oferecimento das obras do dia: Ofereço-Vos, ó meu Deus, em união com o santíssimo 
Coração de Jesus e por meio do Coração Imaculado de Maria, as minhas orações, obras e sofrimentos 
deste dia, em reparação de todas as ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo divino 
Coração está continuamente intercedendo e sacrificando-se em nossos altares. Eu vo-los ofereço, dum 
modo particular, para que “os cristãos, os que seguem outras religiões e as pessoas de boa vontade 
promovam juntos a paz e a justiça no mundo". 
3. No próximo Domingo, 19 de Janeiro de 2020, 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. Por favor 
compareçam! 

DIA 15 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 15 de Janeiro – S. Amaro, Abade e Confessor (MO) 
- ANIV. Jorge Albano – int. irmão Carlos e irmã Pamela 
- ANIV. NATAL. Maria Teresa Gomes de Sá  – int. marido Cândido 
- Abílio do Rego São João – int. esposa e Filho 
- Manuel Rodrigues de Sá Lima e esposa Maria dos Anjos– int. filhos 
- Maria Constança dos Santos Lima – int. marido, Filhos e netos 
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido – int. filhos 

DIA 17 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Quinta-feira, 16 de Janeiro – S. Berardo e Companheiros, Mártires (MF) 
- 7º dia de Adriano Ferreira da Silva e Costa – int. AO 
- Beatriz da Silva Meira – int. filho José Meira 
- Piedade Fernandes da Cunha, marido e filho Vítor – int. Maria de Fátima 
Sexta-feira 17 de Janeiro – S. Antão, Abade (MO)   
- ANIV. NATAL. José Gonçalves da Silva e esposa  – int. filhas 
- ANIV. NATAL. Maria da Conceição Gomes da Cruz – int. neta Deolinda 
- António Afonso Dias Júnior – int. esposa 
- Manuel Peixoto Balinha  – int. esposa e filhas 

DIA 16 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Sábado, 18 de Janeiro – S. Margarida da Hungria (MF) 
- ANIV. António Ribeiro de Sá – int. irmã Maria Olímpia 
- ANIV. Joaquim Carolino de Araújo e esposa (Domingo)  – int. afilhada Maria e Família 
- ANIV. José da Silva Barbosa – int. pessoa amiga 
- António Rodrigues Lopes Lima – int. sobrinha Maria da Luz 
- Beatriz Alves Lima e marido – int. Joaquim Barreto* 
- Carma Martins Neiva e marido – int. filhos 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa  
- Lurdes Baltar e marido - int. filha e marido 
- Maria Augusta Gonçalves Pereira e marido  – int. filhos 
- Maria de Lurdes Correia Dias – int. cunhada 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Ao longo desta semana irei procurar imitar as atitudes do Filho 

muito amado do Pai. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MUITO AMADO” 

A terceira palavra: minha complacência. Termo desusado, inusual, todavia 
belíssimo, que no seu núcleo contém a ideia de prazer. A Voz grita do alto 
do Céu, grita sobre o mundo e dentro do coração, a alegria de Deus: é belo 
contigo, filho meu; tu dás-me prazer; estar contigo enche-me de alegria. 
O poder do Baptismo é dito com o símbolo vasto das águas que limpam, 
dessedentam, refrescam, curam, fazem germinar as sementes; com o 
Espírito que, juntamente com a água, é a primeira de todas as presenças 
na Bíblia, em ação já desde o segundo versículo do Génesis: «O Espírito de 
Deus pairava sobre as águas». 
Uma dança do Espírito sobre as águas é o primeiro movimento da história. 
Desde então o Espírito e a água estão ligados a cada génese, a cada 
nascimento, a cada Baptismo, a cada vida que brota. 
Pensamos no rito do Baptismo como em algumas gotas de água 
derramadas sobre a cabeça da criança. A realidade é grandiosa: na sua raiz, 
baptizar significa mergulhar: «Estamos imersos num oceano de amor, e 
não nos damos conta» (G. Vannucci). 
Eu sou mergulhado em Deus, e Deus é mergulhado em mim; eu na sua 
vida, Ele na minha vida; «aperta-me a ti, aperta-te em mim» (G. Testori). 
Sou dentro de Deus, como dentro do ar que respiro, dentro da luz que me 
beija os olhos; mergulhado numa fonte que nunca se esgotará, submerso 
num ventre vivo que alimenta, faz crescer e protege: baptizado. 
 

Amado é a segunda palavra. Antes que tu ajas, antes que tu digas «sim», 
que tu o saibas ou não, a cada dia, a cada despertar, o teu nome para Deus 
é «amado». De um amor que te antecede, que te antecipa, que te envolve 
prescindindo daquilo que hoje serás e farás. 
Amado, sem se e sem mas. A salvação deriva do facto de Deus me amar, 
não do facto de eu o amar. E que eu seja amado depende de Deus, não 
depende de mim! É graça! E é este amor que entra, transborda, envolve e 
transforma: somos santos porque somos amados. 
 

 

“PUS A MINHA 

COMPLACÊNCIA” 


