
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 299 
17 FEVEREIRO A 
24 FEVEREIRO 2019 

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

1ª Leitura 
Jr 17, 5-8 
Salmo 
1 
2ª Leitura 
1 Cor 15, 12.16-20 
Evangelho 
Lc 6; 17.20-26 
 

Caros amigos: 
No meio de tantas receitas de felicidade, cada qual mais imediata, eficaz e 
barata, Jesus vem propor uma "receita" que não encaixa muito bem nas regras 
do jogo que vivemos diariamente. Só um coração sedento e vazio busca a 
felicidade, pois quem já a tem (se é que a tem) só se busca a si. 
 

VI DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO C   
ANO MISSIONÁRIO 

 

A cena que antecede imediatamente a passagem evangélica deste Domingo 
revela Jesus a subir à montanha para aí passar toda a noite em oração ao Pai. 
Terminada essa longa jornada nocturna em união com o Pai, logo ao nascer do 
novo dia, Jesus chama os Doze que O acompanharão na sua missão (Lc 6, 12-16). 
No Evangelho deste Domingo, Jesus desce do monte já na companhia dos 
Apóstolos por Ele escolhidos para se estabelecer agora num local plano. Jesus, 
verdadeiro rosto de Deus, não tem problema algum em descer do alto da 
montanha até junto de nós, à nossa realidade e ao nosso mundo: o movimento da 
descida e do esvaziamento, qual kenosis, que tão bem caracteriza o Filho. 
Ao espreitarmos aquela multidão que se reuniu em redor de Jesus somos 
surpreendidos por um variado quadro cultural: gentes da Judeia, de Jerusalém e 
do litoral de Tiro e de Sidónia. Não encontramos só pessoas de Israel mas também 
do estrangeiro (Tiro e Sidónia). Sem se aperceberem, Jesus já estava a apresentar 
aos seus Apóstolos a seara onde haveriam de lançar a semente a Boa-Nova, seara 
essa sem limites ou fronteiras geográficas, ideológicas ou egoístas. 
 

JESUS DESCEU DO 
MONTE… 
  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 17 de Fevereiro- VI DOMINGO DO TEMPO COMUM 
- 08h30 –Recitação do Terço – Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
- 17H00 – Festival Diocesano da Canção (Pastoral Juvenil – Paredes de Coura  
 Segunda-feira, 18 de Fevereiro – S. Teotónio, Presbítero natural de Ganfei 
 (Valença) e Padroeiro Secundário da nossa Diocese de Viana do Castelo (MO)  
- 17h30 – Recitação do Terço – Céu Cruz 
- 18h00 – Eucaristia de 7º dia de António Rodrigues Alves e da Irmã Maria das Dores  
   Marques Pereira (AO) 
- 21h15 – Escola de Responsáveis do MCC – Centro Paulo VI Darque 
- Terça-feira, 19 de Fevereiro  
- Não há celebração da Eucaristia.  
Quarta-feira, 20 de Fevereiro – SS. Francisco e Jacinta Marto, Pastorinhos de  
Fátima (MF) 
- 17h30 – Recitação do Terço –D. Augusta 
 - 18h00 – Eucaristia 
 Quinta-feira, 21 de Fevereiro – S. Pedro Damião, Bispo e Doutor da Igreja (MF)  
- Não há celebração da Eucaristia.  
- 20h45 – Ensaio do Coro do Grupo Coral Paroquial 
 Sexta-feira, 22 de Fevereiro – Cadeira de S. Pedro, Apóstolo (Festa)  
- 17h30 – Recitação do Terço – Isabel 
- 18h00 – Eucaristia  
Sábado, 23 de Fevereiro – S. Policarpo, Bispo e Mártir (MO)  
- 17h30 – Recitação do Terço – Beatriz  
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do 7º Domingo do Tempo Comum. Anima a liturgia o 1º Ano 
 Domingo, 24 de Fevereiro – VII Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 –Recitação do Terço – Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  

Senhor, faz do meu coração um coração bem-aventurado: 
Que ele saiba ser pobre com os pobres, 
Que ele saiba partilhar da fome dos famintos, 
Que ele saiba chorar com os que choram, 
Que ele saiba estar junto dos excluídos, perseguidos e rejeitados. 
Faz, Senhor, que a felicidade e o teu Amor habitem nos nossos corações. 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS 

 

4. A Equipa CPM de Viana do Castelo está a organizar um Encontro de Preparação para o 
Matrimónio (EPM), que decorrerá no Seminário Passionista, em Barroselas, entre o dia 08 de 
março, às 21 horas, e o dia 10 de março, às 13 horas. 
Ao longo destes dias os noivos, que pretendam contrair matrimónio este ano, refletirão sobre 
alguns temas basilares relativos à sua condição (noivado e espectativa do matrimónio), com base 
na recente publicação do CPM – Portugal, “Caminhada em Matrimónio – um guia para noivos e 
famílias”. 
Conscientes das atuais exigências laborais de muitos noivos, será possível a participação de 
apenas um dos membros do casal ou ainda a participação parcial no Encontro. Contudo, pedimos 
o máximo de esforço a todos os casais de noivos da Diocese por participarem ao longo dos 3 dias, 
inclusive pernoitando nas instalações do Seminário. O custo de participação no Encontro de 
Preparação para o Matrimónio é de 50 euros por pessoa. A inscrição deverá ser feita para o email: 
manuelalmeidaesousa@gmail.com, com a informação do nome dos noivos, contactos, paróquias 
de residência e, claro está, a validação da inscrição com a assinatura do respectivo pároco. 
Considero a participação como algo obrigatório para aqueles noivos que vão casar este ano e que 
residam habitualmente na paróquia ou noutra mas que pretendam casar na igreja de Vila Nova de 
Anha ou cujo processo de casamento passe pelos Serviços Centrais da nossa paróquia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

Segunda-feira, 18 de Fevereiro – S. Teotónio, Presbítero natural de Ganfei  
(Valença) e Padroeiro secundário da nossa Diocese de Viana do Castelo (MO)  
–7º dia de António Rodrigues Alves (AO) 
- 7º dia de Irmã Maria das Dores Marques 
 
 

 
 
 

 

DIA 18 
SEGUNDA-FEIRA 
18H00  

Domingo, 24 de Fevereiro – 7º Domingo do Tempo Comum  
- Pelo Povo que me está confiado 

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS 

 

1. A Confraria do Senhor vai levar a efeito, nos fins-de-semana 16 e 17 (este fim-de-semana) e 23 
e 24 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. 
2. A Confraria de S. Tiago, responsável por levar a cabo as Festas dos Padroeiros S. Tiago, S. José 
e S. António, em julho, realiza, no próximo Domingo, dia 24, o tradicional Feirão do Domingo 
Gordo. Será uma oportunidade única para abastecerem as vossas salgadeiras com boa orelheira, 
bom toucinho, boa entremeada e bons enchidos para a confeção do Cozido à Portuguesa no 
Domingo Gordo que, este ano, é no dia 03 e março. Haverá música e diversão. Venham daí! 
3. A Câmara Municipal de Viana do Castelo tem vindo a promover diversas ações com o objetivo 
de informar e sensibilizar as populações acerca das regras obrigatórias relativas à politica de 
defesa da floresta contra incêndios, com o objetivo primordial de proteger pessoas e bens. Por 
conseguinte, a data limite para os proprietários realizarem a limpeza dos terrenos florestais 
situados próximos de edifícios é até 15 de Março de 2019. 
Após esta data, serão efetuadas ações de fiscalização e, em caso de incumprimento, serão 
aplicadas multas. O uso do fogo para eliminação de sobrantes agrícolas ou florestais tem novas 
regras. Assim, antes de realizar uma queimada ou queima devem os interessados contactar os 
Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, através do n.º 258 840 400. 
 

 

DIA 23 
SÁBADO 
18H00  

DIA 24 
DOMINGO - 09H00  

Sábado, 23 de Fevereiro – S. Policarpo, Bispo e Mártir (MO)  
– ANIV. Deolinda Martins Sampaio (Domingo) – int. Natália e irmão 
– ANIV. Maria da Costa de Oliveira Lima (29 de fevereiro) int. marido 
– ANIV. NATAL. Maria Ângela Rodrigues Araújo e marido - int. Filha e Família 
– ANIV. NATAL. Maria José Enes Fernandes da Cunha - int. sobrinhos 
– José da Costa Viana – int. filhos        
– Manuel Marques Santos Lima e esposa - int. filha Conceição 
- Mário Cunha Vieira - int. esposa e filhos 
– Rosa da Conceição Cruz Teixeira - int. prima 
- Em honra de São Roque - int. Rosa Salgueiro 
 

DIA 22 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Sexta-feira, 22 de Fevereiro – Cadeira de S. Pedro, Apóstolo (Festa)  
- 30º dia de Joaquim Barroca Sampaio int. Confraria do Senhor 
- ANIV. José Manuel Gonçalves do Rego (01 de Fevereiro) – int. irmã Rosa Maria Rego 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
– José Meira Lima e pais – int. esposa e filho 
- José Soares da Costa – int. Confraria de S. João 
- Maria Lima de Araújo – int. Real Confraria do Espírito Santo de Coura 

DIA 20 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 20 de Fevereiro – SS. Francisco e Jacinta Marto, Pastorinhos de 
 Fátima (MF) 
– ANIV. António Rodrigues da Silva (5ª feira) – int. esposa e filhas 
- 2º ANIV. Áurea Conceição Sousa Lima – int. família 
– 4º ANIV. Ernesto Gomes de Sá – int. esposa e família 
– José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa, filha e neto 
-  Manuel da Silva Matos e esposa – int. filha  
– Maria Augusta do Rego Lima – int. sobrinha Maria da Luz 
– Moisés Rodrigues de Sá – int. esposa Celeste 
 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Durante esta semana vou recordar-me das palavras de 
Jesus e anunciar a alegria, mesmo no meio da tristeza. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BEM -AVENTURADOS… 

AI DE VÓS… 

Ao escutarmos as palavras do Mestre, somos assaltados pelo paradoxo: 

afinal os bem-aventurados, ou seja, os felizes, são os pobres, os 

famintos, os que choram e os perseguidos? Que programa de vida é 

este que Jesus propõe àquela multidão onde tem fixado os seus olhos? 

São questionamentos legítimos para os ouvintes e leitores, mas que só 

podem ser compreendidos através da clave que marca o andamento 

da Liturgia da Palavra deste Domingo. Os bem-aventurados, para 

Jesus, são aqueles que têm um coração disponível para que Deus 

possa aí habitar e encher da felicidade verdadeira. Afinal, são os pobres 

ou os famintos ou os que choram ou ainda os perseguidos e rejeitados 

que se abrem à acção transformadora deste Deus que se aproxima e 

cuida de cada um de nós. Já Jeremias, na 1ª Leitura, em nome de Deus 

afirma que aqueles que confiam no Senhor e n’Ele colocam a sua 

confiança serão benditos (Jr 17, 7). 

Por outro lado, os ricos, os saciados, os que riem e os que são 

elogiados têm um coração completamente fechado a Deus e ao seu 

Amor. Bastam-se a si próprios e não precisam que ninguém – nem 

mesmo Deus – incomode a sua frágil e aparente felicidade. Jesus 

acautela todos os seres humanos encarcerados em si próprios através 

da expressiva locução Ai de vós… Aqueles que se fecham no seu 

egoísmo e afastam o seu coração do Senhor habitam na aridez do 

deserto, onde mais ninguém pode habitar (Jr 17, 6). 


