
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 347 
19 JANEIRO A 
26 JANEIRO 2020 

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

1ª Leitura 
Is 49,3-5-6 
Salmo 
39 (40) 
2ª Leitura 
1 Cor 1, 1-3 
Evangelho 
Jo 1, 29-34 
 

Caros amigos:
Continuamos a contemplar o Batismo de Jesus, com os olhos de João, que 
nos oferece duas imagens da não violência e da paz: um Cordeiro e uma 
pomba! Belas imagens, que nos desarmam da violência, a começar por aquela 
que se esconde dentro da nossa casa, e que nos preparam para construir a 
unidade e a paz, nas nossas famílias e entre os cristãos. Neste 1.º / 2.º dia de 
Oração pela Unidade dos Cristãos, coloquemos, diante do Senhor, o nosso 
duplo propósito: acolher e receber com excecional humanidade e humildade 
quem vem de longe e procura em nós e entre nós um abrigo. Fazer das nossas 
famílias lugares de acolhimento e oásis de paz. 

Jesus não tem entrada de leão! É apresentado como cordeiro. Na língua de Jesus, 
Cordeiro e Servo dizem-se com a mesma palavra. E, por isso, ao apresentar-nos 
Jesus como o Cordeiro, João está a dizer-nos que Jesus é o Servo de Deus, o tal 
“cordeiro sem voz, manso e humilde”, que “tomou sobre Si as nossas enfermidades e 
carregou os nossos sofrimentos” (Is 53,4). Ele é o Cordeiro que Se deixará imolar e 
oferecer em sacrifício, para nos libertar dos pecados (cf. Lv 14; 1 Sm 7,8-9; Mt 26,28). O 
cordeiro não é, na verdade, um animal que se caracterize pela força ou pela robustez; 
não é um dominador, mas é dócil; não é agressivo, mas pacífico; não mostra as garras 
nem os dentes, diante de qualquer ataque, mas tudo suporta com mansidão. Mesmo 
assim, débil e frágil, Jesus, o Cordeiro de Deus, tem a força para carregar sobre os 
Seus ombros todos os nossos pecados. Ele veio para nos perdoar, para instaurar a paz 
no mundo, a paz no coração. Que significa para nós hoje ser discípulos de Jesus, o 
Cordeiro de Deus? Significa pôr no lugar da malícia a inocência, no lugar da força o 
amor, no lugar da soberba a humildade, no lugar do prestígio o serviço. Ser discípulo 
do Cordeiro significa não viver como que numa «cidadela cercada», mas como numa 
cidade posta sobre o monte, aberta, hospitaleira e solidária. 

II DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO A 
                  SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

 

“EIS O CORDEIRO DE 
 DEUS QUE TIRA O 
 PECADO DO MUNDO”! 

 

 

 

Domingo, 19 de Janeiro –II Domingo do Tempo Comum 
2º Dia do Oitavário de Oração pela unidade dos cristãos 
- 09h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz 
- 10h00 – Eucaristia do II Domingo do Tempo Comum, pelo Povo que me está confiado 
com Baptismo da Íris 
- Leitores: D. Adília Santos (Monição); Filipe Silva (1ª Leitura); D. Maria do Céu Morais 
(2ª Leitura); D. Adília Santos (Oração dos Fiéis)  
Segunda-feira, 20 de Janeiro – S. Sebastião, Mártir e S. Fabião, Papa e Mártir (MO)  
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 21 de Janeiro – S. Inês, Virgem e Mártir  (MO) 
- 17h00-18h00 – Atendimento Paroquial 
- 17h30  – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Augusta Morais 
- 18h00 – Eucaristia 
- Leitora: D. Augusta Morais 
 Quarta-feira, 22 de Janeiro – S. Vicente, Diácono e Mártir (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
- MCC – 83º Cursilho de Cristandade para homens – Centro Pastoral Paulo VI 
  Quinta-feira, 23 de Janeiro – S. Hildefonso de Toledo, Bispo e Doutor da Igreja 
(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 24 de Janeiro – S. Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja (MO)   
- 17h00-18h00 – Atendimento Paroquial 
- 17h30  – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Cruz 
Sábado, 25 de Janeiro – Conversão de S. Paulo, Apóstolo (Festa) 
 Conclusão do Oitavário de Oração pela unidade dos cristãos 
 Dia de São Paulo - Patrono dos Caminheiros - CNE 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do III Domingo do Tempo Comum. Anima a Liturgia o 9º 
Ano da Catequese - Leitores: 9º Ano da Catequese 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Maria do Céu Vieira  
- Encerramento do  83º Cursilho de Cristandade para homens – Centro Pastoral Paulo VI 
Domingo, 26 de Janeiro –III Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia do III Domingo do Tempo Comum, 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. José Rego 
- 14h30 – Leilão do Menino - Salão do Centro Social Paroquial 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Senhor, obrigada por vires ao meu encontro 
e por quereres que eu te conheça. 
Obrigada por me dares a possibilidade de participar do teu reino de amor, 
sendo testemunha humilde das maravilhas que operas em mim todos os dias. 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 25 
SÁBADO - 18H00  

Terça-feira, 21 de Janeiro – S. Inês, Virgem e Mártir  (MO) 
- 8º ANIV. José Fernandes Freitas – int. sobrinha 
- ANIV. Moisés Rodrigues Sá (2ª feira) – int. esposa 
- ANIV. NATAL. Florinda Rodrigues Neiva – int. filha Beatriz 
- Libânia Gomes Lima e Filha Lourdes – int. neto e filho Manuel 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 

DIA 21 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 26  
DOMINGO - 09H00  

Domingo, 26 de Janeiro –III Domingo do Tempo Comum 
- Pelo povo que me está confiado – int. Pe. Alfredo 
 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1.  Donativos da semana:  
ANUAIS SENHORA DO ROSÁRIO: José Rego (Barroco, Noval, Estrada Nova, Lages e Monte da Ola) € 
306,70 
ORATÓRIOS DA SAGRADA FAMÍLIA: Zeladores: Manuel João da Silva Maciel (Noval e Monte de 
Baixo): € 120,00; Teresa da Soledade Gonçalves da Cruz: € 100,00 
JORNAIS DE FÁTIMA: Maria Teresa Rodrigues dos Santos: €30,00 
2. Por se realizar, neste fim-de-semana 18 e 19 de Janeiro, o LIII Encontro Diocesano de Pastoral 
Litúrgica e por nele participarem os nossos catequistas, leitores, coralistas, ministros extraordinários 
da comunhão e, ainda, por nele ser investida ministra extraordinária da comunhão a Maria do Céu 
Vieira, adiamos para o próximo Domingo, dia 26 de Janeiro,  a 2ª Jornada do Leilão do Menino a 
favor das obras do novo Lar. Fica, assim, disponível mais uma semana para juntarem algumas 
coisinhas para oferecer. Aqueles lugares que ainda não colaboraram têm agora a oportunidade de o 
fazer. Começa às 14h30 e faremos o leilão no Salão do Centro Social Paroquial. Por favor 
compareçam! 
3. O Papa Francisco lançou-nos o desafio de conhecermos e amarmos mais a Bíblia, ao instituir o 
Domingo da Palavra de Deus. O Secretariado Nacional da Educação Cristã associa-se a este apelo 
apresentando e promovendo, junto das Paróquias, a Bíblia da CEP (Evangelhos e Salmos), a um 
preço reduzido de 5,00€ (o preço de custo é de €10,00). O nosso objetivo é que as famílias, os 
catequistas, os jovens e os movimentos a adquiram, acreditando que a leitura dos Evangelhos e a 
recitação/oração dos Salmos fortalecem o sentido da presença de Deus nas nossas vidas e no 
serviço aos outros. 
4. A Junta de Freguesia informa que, apesar da sua constante sinalização de iluminárias  (lâmpadas) 
fundidas na via pública, a responsabilidade desta substituição pertence à EDP. A EDP não tem 
cumprido com o prazo para essa mesma substituição a nível nacional, pelo que já comunicamos o 
caso às entidades competentes e pressionamos para a sua rápida resolução. 

  Quinta-feira, 23 de Janeiro – S. Hildefonso de Toledo, Bispo e Doutor da Igreja (MF)  
- Acção de Graças pelos 91 anos – int. Teresa das Dores Araújo 
- ANIV. António Dias de Barros (4ª feira) – int. filha Prazeres e família 
- ANIV. José António do Rego (4ª feira) – int. esposa 
- ANIV. NATAL. Manuel Ribeiro Pereira (4ª feira) – int. filha 
- ANIV. NATAL. Maria da Costa de Oliveira Lima (4ª feira) – int. marido e Filhos 
- Maria Conceição Rodrigues Costa Lima – int. sobrinho José Rodrigues Barros 
 

DIA 24 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Sexta-feira 24 de Janeiro – S. Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja (MO)   
- ANIV. Joaquim Barroca Sampaio e esposa – int. filho Joaquim e família 
- ANIV.  Lucilda Dores  – int. família 
- José Meira Lima e pais  – int. esposa e família 

DIA 23 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Sábado, 25 de Janeiro – Conversão de S. Paulo, Apóstolo (Festa) 
- 1º ANIV. Maria de Lurdes Alves de Araújo (Domingo) – int. marido e Filhos 
- 16º ANIV. Marie Louise Van Dorpe, Karel Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada 
Guilhermina Cunha – int. Ingrid Van Dorpe 
- ANIV. Rosa Rodrigues Meira Sampaio e marido (Domingo) – int. filhas 
- Maria Augusta Rosário Lima e marido – int. filha Conceição 
- Maria Teresa Santos Meira e Maria Lima de Araújo – int. neto Nuno Edgar 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Nesta semana, vou procurar ser testemunha de Jesus na minha vida 
quotidiana, no meu trabalho e na minha família. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“EU VI O ESPÍRITO 

SANTO DESCER DO 

CÉU COMO UMA 

POMBA E 

PERMANECER  

SOBRE ELE” 

Neste 1.º/2.º dia da Semana de Oração pela Unidade de todos os Cristãos, 
invoquemos o Espírito de Deus. Que Ele, cobrindo-nos com as suas asas de 
paz, conceda às famílias o dom da paciência, do respeito e da paz. 
Peçamos pelos casais, para que voltem ao primeiro amor, à imagem de 
“dois pombinhos” eternamente encantados; pelas mulheres vítimas das 
garras da violência verbal, física e sexual; pelas crianças, cordeirinhos 
silenciados e marcados indelevelmente por cenas de violência sobre si 
mesmas ou entre os próprios pais; pelos idosos e mais frágeis, impotentes 
perante os interesses egoístas e indefesos perante a agressividade dos 
mais fortes. Rezemos para que “nunca mais haja nas famílias episódios de 
violência, de fechamento, de divisão; e quem tiver sido ferido ou 
escandalizado seja rapidamente consolado e curado” (AL 325). Sejam as 
nossas famílias oásis de paz! 

 

A descida do Espírito Santo é associada ao voo de uma pomba, porque 
vem do céu e tudo o que vem de Deus ou desce do alto imaginamo-lo 
como o voo de uma ave pura. A pomba é uma ave simples, alegre, sem fel. 
Pela sua doçura e mansidão é associada à simplicidade (cf. Mt 10,16)e ao 
amor. No Batismo de Jesus, como no princípio do mundo (cf. Gn 1,2), a 
pomba anuncia uma nova criação. Assim aconteceu no final do Dilúvio, 
quando uma pomba trouxe no bico um ramo de oliveira, anunciando 
novos tempos de paz (cf. Gn 8,8-12). No livro do Cântico dos Cânticos a 
Esposa é tratada por “minha pomba”(Ct 2,12.14; 1,15; 4,1; 5,2.12;6,9), de 
modo que esta ave se torna o símbolo do povo de Deus (Is 60,8), de um 
povo criado para o amor. Que significa hoje deixar descer e permanecer 
em nós a pomba do Espírito Santo? Significa preferir o mel ao fel, a 
simplicidade à exuberância, a humildade à arrogância, a mansidão à 
violência, o perdão à vingança, a ternura à agressividade, a docilidade à 
dureza, a gentileza à rudeza, a escuta à acusação, a unidade ao conflito. 
 

 

“OITAVÁRIO DE 

ORAÇÃO PELA 

UNIDADE DOS 

CRISTÃOS” 

 


