
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 298 
10 FEVEREIRO A 
17 FEVEREIRO 2019 

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

1ª Leitura 
Is 6, 1-2a.3.8 
Salmo 
137 (138) 
2ª Leitura 
1 Cor 15, 1-11 
Evangelho 
Lc 5; 1-11 
 

Caros amigos: 
É na escola dos pescadores que Jesus nos fala neste Domingo. No desgaste 
da missão de cada dia, o Senhor não frustra as nossas esperanças, mas, 
pelo contrário, convida-nos a fazer-nos ao largo, a lançar as redes mais 
uma vez.  
Só Ele pode guiar o sentido do nosso "pescar". 
 

V DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO C   
ANO MISSIONÁRIO 

 

Escutámos a história de três homens frágeis, de três pecadores. De Isaías, o 
Senhor serviu-Se para o enviar em Seu nome. A Paulo, Cristo agarrou-o, para 
transmitir aos outros a Boa Nova recebida. E, por fim, a Pedro, Jesus desafia a 
fazer-se ao mar, para assim o repescar e fazer dele pescador de homens. 
 Bem vistas as coisas, todos eles exibem as suas feridas e têm boas desculpas 
para se descartar da missão: Isaías sente-se um homem de lábios impuros; 
Paulo considera-se o menor dos Apóstolos, quase um «abortivo»; Pedro 
reconhece-se um falhado, um grande pecador. Mas nada disso os dispensa da 
missão. Todos eles são chamados a dar aos outros o testemunho pessoal do 
amor com que o Senhor os chamou, salvou e enviou, sem olhar às suas 
imperfeições. Isto quer dizer uma coisa muito simples: “A nossa imperfeição não 
deve ser desculpa; pelo contrário, a missão é um estímulo constante para não 
nos acomodarmos na mediocridade, mas continuarmos a crescer” (EG 121; cf. 
84). Nem mesmo os males do nosso mundo e os da Igreja servem de escusa 
para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor, na santidade e na missão. 

TRÊS HOMENS FRÁGEIS. 
TRÊS PECADORES 

  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 10 de Fevereiro- V DOMINGO DO TEMPO COMUM 
- 08h30 –Recitação do Terço – Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
Segunda-feira, 11 de Fevereiro – Nossa Senhora de Lurdes e Dia Mundial  
do Doente (MF)  
- 17h30 – Recitação do Terço – Isabel 
- 18h00 –Eucaristia por todos os doentes da nossa Paróquia, das nossas famílias e 
  das nossas amizades. 
Terça-feira, 12 de Fevereiro  
- Não há celebração da Eucaristia.  
Quarta-feira, 13 de Fevereiro  
- Não há celebração da Eucaristia.  
 Quinta-feira, 14 de Fevereiro – S. Cirilo, Monge e S. Metódio, Bispo – 
 Padroeiros da Europa (Festa) 
- Não há celebração da Eucaristia.  
- 20h45 – Ensaio do Coro do Grupo Coral Paroquial 
 Sexta-feira, 15 de Fevereiro  
- 17h30 – Recitação do Terço – Isabel 
- 18h00 –Eucaristia 
Sábado, 16 de Fevereiro  
- 17h30 – Recitação do Terço – D Clara  
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do 6º Domingo do Tempo Comum.  
  Anima a liturgia do 1º Ano 
 Domingo, 17 de Fevereiro – VI Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 –Recitação do Terço – Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  

Jesus, Tu entras na barca da minha vida e aí me ensinas. 
A Tua presença não me deixa refém dos meus fracassos, 
A força da Tua Palavra leva-me a uma obediência confiante! 
Jesus, Tu és o Senhor, o meu salvador. 
O encontro contigo impele-me a seguir-te 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS 

 

3. A Capela do Senhor dos Aflitos vai estar encerrada para obras no seu interior a partir do dia 18 
do corrente até ao dia 01 de Março. Para efeitos de velórios, a haver algum e espero que não, 
servir-nos-emos da Capela do Repouso do Cemitério Paroquial. Obrigado pela compreensão 
de todos e obrigado à Junta de Freguesia pela cedência da referida Capela.  
 

4.  A Confraria do Senhor vai levar a efeito, nos fins-de-semana 21 e 22; 27 e 28 de Fevereiro, a 
cobrança dos anuais. Os mesários e mesárias estarão numa sala do Centro de Evangelização, 
antes e depois da Missa Vespertina de sábado e no final da Missa de Domingo. Quem não 
puder deslocar-se pessoalmente, peça a algum ou alguma vizinha que lhe leve os anuais. É 
um dever e uma obrigação de cristão e de irmão da referida Confraria ter as coisas em dia. 
Aliás o mesmo se diga dos Direitos Paroquias em relação ao seu Pároco. A avaliar pela relação 
dos outros anos, ainda há muitas famílias que não cumpriram este dever. Os casais jovens, 
então, é uma miséria! O mesmo se diga dos emigrantes naturais desta Paróquia. Eles têm a 
mesma obrigação. Uns e outros, não venham depois exigir casamentos e baptizados 
marcados, na maioria das vezes, primeiro nas quintas de eventos, no dia e à hora que estas 
recomendam, e só depois na Igreja. Só tem direito de exigir o que quer que seja, com 
educação e parcimónia quem, realmente, cumpre! E os Párocos não são funcionários das 
quintas de eventos, nem de ninguém. São pastores ao serviço do seu rebanho! Nem 
tampouco a Igreja é uma instituição prestadora de serviços “a la carte”. Tenho dito! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

Segunda-feira, 11 de Fevereiro – Nossa Senhora de Lurdes e Dia Mundial do Doente (MF)  
- Por todos os doentes da nossa Paróquia, das nossas famílias e das nossa amizades – 
   Int. Pe. Alfredo 
– 6º ANIV. Padre Alípio da Silva Lima – int. Cristina Cunha 
– 4º ANIV. Albino Barbosa Barreto – int. esposa Lurdes 
– ANIV. José Dias Fernandes do Rego (4ª feira) – int. esposa 
– ANIV. Manuel Alves Cruz e filho (4ª feira) – int. esposa 
– ANIV. NATAL. Manuel Ribeiro Felgueiras (3ª feira) – int. filhos 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
– Arminda Rodrigues Rego Lima – int. família 
– Avelino Iglésias Lopes – int. filhos 
– Manuel António da Silva Malheiro – int. pais e irmão 
 
 

DIA 11 
SEGUNDA-FEIRA 
18H00  

Domingo, 17 de Fevereiro – VI DOMINGO DO TEMPO COMUM 
- Pelo Povo que me está confiado 

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana: obras da Igreja: € 30,00, € 30,00; € 30,00 
 

2. Certamente que já vos destes conta de que algumas Intenções de Missa que me foram 
pedidas através da entrega daquela folhinha que foi distribuída por todos, num Boletim 
Paroquial de há uns meses a esta parte, não têm figurado no Boletim, ou então outras que 
figuram mas, algumas vezes, com nomes trocados. Pois bem, a razão da omissão de algumas 
intenções deve-se ao facto de que, no dia 09 de Janeiro deste ano, o meu carro foi assaltado 
no Porto enquanto me encontrava em consultas e exames. Levaram-me o computador 
portátil, a Agenda das Missas, casamentos e baptizados que já estavam marcados para o ano 
inteiro, dinheiro, medicação (uma caixa de 21 comprimidos que custa 5 mil euros) e outras 
coisas mais. Agora os Serviços Centrais estão a refazer-me a Agenda a partir dessas folhinhas. 
A razão dos nomes trocados, tem a ver com algumas folhas cuja escrita é completamente 
ilegível para quem está a fazer este trabalho. Explicação feita, julgo de bom senso a 
compreensão de todos e, sobretudo, não andar a aborrecer o sacristão com queixas e 
queixinhas. Até porque ele não tem culpa de nada, nem tampouco eu. Num caso ou noutro 
recomendo que se dirijam aos Serviços Centrais da Paróquia. Obrigado! 

 

DIA 16 
SÁBADO 
18H00  

DIA 17 
DOMINGO - 09H00  

Sábado, 16 de Fevereiro  
- ANIV. NATAL. Dom Armindo Lopes Coelho – int. Pe. Alfredo 
– 16º ANIV. Karel Van Dorpe, Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e 
   cunhada Guilhermina Cunha – int. Ingrid Van Dorpe 
- ANIV. Pe. Júlio da Rocha Pires (Domingo) – int. Pe. Alfredo 
– José Gonçalves Barreto Novo – int. Esposa, filha e neto 
- José Rocha Fernandes – int. esposa Maria 
– Maria Teresa Santos Meira, marido e filho – int. filhos 
– Piedade Fernandes da Cunha, marido e filho Vítor – int. Maria de Fátima 
– Teresa Rodrigues da Costa e marido – int. netos Sílvia e Hugo 

DIA 15 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Sexta-feira, 15 de Fevereiro 
– ANIV. Padre Alípio da Silva Lima (2ª feira) – int. amigo Carlos Meira 
- Almas do purgatório – Confraria das Almas 
- Beatriz Barros Gomes – int. marido, filhos e netos 
– Carma Martins Neiva e marido José Manda – int. filhos 
–Joaquim Agonia Gonçalves Damião – int. família 
– Maria da Encarnação Rodrigues Lima e marido – int. filha Maria 

      – Manuel Rodrigues de Sá Lima e esposa Maria dos Anjos – int. filhos  
 

 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Nesta semana, imploro o dom da fortaleza do Espírito para 
obedecer com ânimo aos desafios do Mestre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEUS TIRA FORÇA 
DAS NOSSAS 
FRAQUEZAS 

DIA MUNDIAL DO 
DOENTE 

Queridos amigos: “Não vos assusteis com as vossas fraquezas; não vos assusteis 
com os vossos pecados: levantai-vos e continuai adiante” (Papa Francisco, Discurso 
aos voluntários da JMJ, 7.1.2019). Porque afinal, “toda a pessoa é pobre, necessitada 
e indigente. Quando nascemos, a verdade é que para viver tivemos necessidade 
dos cuidados dos nossos pais; de forma semelhante, em cada fase e etapa da vida, 
cada um de nós nunca conseguirá, de todo, ver-se livre da necessidade e da ajuda 
de outros (…) Não devemos ter medo de nos reconhecermos necessitados e 
incapazes, porque não conseguimos, sozinhos e apenas com as nossas forças, 
vencer todos os limites. Não temamos este reconhecimento, porque o próprio 
Deus, em Jesus, Se rebaixou (cf. Flp 2,8), e rebaixa, até nós e até às nossas 
pobrezas para nos ajudar e dar aqueles bens que, sozinhos, nunca poderíamos ter” 
(Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial do Doente 2019). Por isso, “não 
deixemos que as limitações, as fraquezas e mesmo os pecados nos bloqueiem e 
impeçam de viver a missão, porque Deus chama-nos a fazer o que podemos. (Papa 
Francisco, Discurso aos voluntários da JMJ, 7.1.2019; cf. GE 49-50). Na nossa 
fraqueza, basta-nos a Sua graça, para o trabalho da missão! 

 Estamos a viver este Dia Mundial do Doente, em pleno Ano Missionário, com todos, 
tudo e sempre em missão. Se é com todos, então na missão não há suplentes, 
nem reformados, nem inúteis, nem inválidos, nem descartados. Na verdade, nesta 
«barca» todos precisamos de todos. Os mais jovens remam com toda a sua força. 
Os cuidadores tratam das feridas e das dores ao longo da viagem. Os mais frágeis 
e idosos, com a sua sabedoria, ajudam a manter a justa direção da embarcação. 
Por isso, digo-vos, a vós, queridos doentes: não vos considereis apenas de entre 
aqueles que só têm a receber dos outros a atenção do amor, “mas senti-vos 
inseridos a pleno título, na vida e na missão da Igreja” (Papa Francisco, Alocução, 
Fátima, 13.5.2017). Dai aos filhos e netos tudo o que recebestes, transmitindo a 
sabedoria e a fé que da vida aprendestes. 
 Mas como podemos realizar a nossa missão? Perguntareis vós! Eu diria: “A vossa 
presença silenciosa, mas mais eloquente do que muitas palavras, a vossa oração, a 
oferta diária dos vossos sofrimentos em união com os de Jesus crucificado pela 
salvação do mundo, a aceitação paciente e até feliz da vossa condição… são um 
recurso espiritual, um património para cada comunidade cristã. Não tenhais 
vergonha de ser um tesouro precioso da Igreja” (Ibidem). 
Queridos cuidadores: aproximai-vos e deixai-vos converter pelos mais frágeis, que 
são o espelho da vossa própria fraqueza e o rosto de Cristo Crucificado. 
“Recebestes de graça. Dai de graça” (Mt 10,18). Quem dá o que tem, a mais não é 
obrigado. 
 


