
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 301 
3 MARÇO A 
10 MARÇO 2019 

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

1ª Leitura 
Sir 27, 4-7 
Salmo 
91 (92) 
2ª Leitura 
1 Cor 15, 54-58 
Evangelho 
Lc 6; 39-45 
 

Caros amigos: 
O tema central da liturgia deste oitavo Domingo do Tempo Comum, que 
antecede o Tempo Santo da Quaresma, convida-nos a refletir sobre esta 
questão: aquilo que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a 
verdade de Jesus, ou são os nossos interesses e os nossos critérios egoístas? 
Jesus é luz e guia. Numa atitude de humildade somos convidados, neste 
domingo a fazer caminho de proximidade na verdade do irmão, trocando o 
julgamento pelo abraço. 

VIII DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO C   
ANO MISSIONÁRIO 

 

A cegueira sublinhada aqui é a cegueira da fé que brota de uma vida 
desvinculada da Verdadeira Luz, que é o próprio Jesus. Neste versículo Jesus 
leva-nos a mergulhar na realidade hodierna. O mundo cheio das trevas que 
enganam o homem. É no meio desta escuridão que caminhamos. Às vezes as 
leis que hoje criamos, em vez de darem ao homem a sua dignidade, criam um 
mundo de injustiça e formam o mercado e uma política perversa que assola a 
vida humana. Com tudo isto, o homem de hoje fica perdido e precisa de um 
guia. Este guia é Jesus que nos ilumina e nos mostra o caminho justo para nos 
realizarmos plenamente. É através da sua luz, luz que recebemos nos 
sacramentos, na sua Palavra… que Ele nos guia. Portanto, não podemos 
encontrar o caminho justo nem o verdadeiro sentido da nossa vida sem Deus. 
A alegria humana fica plena, e não enganosa, somente com e em Jesus.  

«NÃO PODE UM CEGO 
CONDUZIR OUTRO 
CEGO»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 03 de Março – 8º Domingo do Tempo Comum - Domingo Gordo 
- 08h30 –Recitação do Terço – Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
 Segunda-feira, 04 de Março – S. Casimiro 
- 17h30 – Recitação do Terço – Augusta Morais  
- 18h00 – Eucaristia 
- Leitor de serviço: Augusta Morais 
Terça-feira, 05 de Março  
- Não há celebração da Eucaristia.  
Quarta-feira, 06 de Março – QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Dia de Jejum e Abstinência 
- 18h30 – Recitação do Terço –Céu Vieira 
 - 19h00 – Eucaristia com imposição das cinzas 
- Leitores de serviço: José Rego; Rosa Carvalho e Maria do Céu Vieira 
 Quinta-feira, 07 de Março – 1ª Quinta-feira  
- Não há celebração da Eucaristia.  
 20h45 – Ensaio do Coro do Grupo Coral Paroquial 
 Sexta-feira, 08 de Março - 1ª Sexta-feira 
- 17h30 – Via Sacra – Isabel 
- 18h00 – Eucaristia  
- Leitor de serviço: Margarida Carlão 
Sábado, 09 de Março 1º Sábado 
- 17h30 – Via Sacra – Beatriz  
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do I Domingo da Quaresma. Anima a Liturgia o 7º Ano  
   (Festa das Bem-Aventuranças) 
- Leitores de serviço: Catequese  
Domingo, 10 de Março – 1º Domingo da Quaresma 
- 08h30 –Recitação do Terço – Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
- Leitores de serviço: Manuel Domingos; Arminda Correia e Céu Cruz 

Senhor, humildemente Te peço, ensina-me o teu jeito de humildade,  
 purifica os meus pensamentos, para que não viva focada nos defeitos dos outros,  
mas saiba acolher a cada um na sua diferença como Tu fazias.  
Tu um dia disseste “a medida com que medirmos os outros a nós será medido”,  
Senhor dá-me a graça de perdoar em vez de julgar, de acolher em vez de afastar,  
de levantar os outros em vez de tornar o seu fardo ainda mais pesado com as 
minhas críticas e atitudes. 
Ilumina o meu coração para que, a exemplo de Tua Mãe, saiba guardar  
e ponderar somente as coisas que edificam a mim e aos outros.   

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Quarta-feira é dia de Cinzas. Celebramos a Eucaristia com imposição de Cinzas às 
19h00, a fim de dar oportunidade àqueles que trabalham de poderem vir celebrar. É dia 
de jejum e abstinência. Iniciamos a grande e bela caminhada da Quaresma. Começa 
também, no próximo Domingo, o Retiro Quaresmal Paroquial. Os sermões da Quaresma 
serão proferidos na Celebração Dominical às 09h00 por um orador convidado. Em união 
com a Paixão do Senhor e em espírito de penitência mais visível, nas sextas-feiras da 
Quaresma deve escolher-se uma alimentação simples e pobre, que poderá concretizar-
se na abstenção de carne ou daquilo que nos é mais apetecível. 
 
 2. Lembro as Confrarias da nossa Paróquia (SS. Sacramento, S. Tiago, Sª do Rosário, 
Almas e S. João) que devem prestar contas do exercício económico relativo ao ano de 
2018 a fim de serem publicadas, até ao dia 31 de Março, impreterivelmente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

Segunda-feira, 04 de Março  
- 30º dia de Maria Lima de Araújo – int. Confraria do SS. Sacramento 
- ANIV. Manuel Costa Cunha Rego – int. irmã Maria 
- ANIV. NATAL. Maria da Luz Neiva da Cruz e marido – int. filha e família 
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. esposa 
- Albina Celeste Correia Sá – int. filhos 
- António Martins Gonçalves - int. Confraria da Sra do Rosário 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- Maria Rodrigues Maciel – filha Virgínia 
- Rosa Luzia Barros de Miranda e marido – int. filha Rosa Maria 

DIA 04 
SEGUNDA-FEIRA 
18H00  

Domingo, 10 de Março – 1º Domingo da Quaresma  
- Pelo Povo que me está confiado 

DIA 09 
SÁBADO 
18H00  

DIA 10 
DOMINGO - 09H00  

Sábado, 9 de Março  
- 30º dia de Maria Gracinda Martins Ferreira e marido Manuel da Silva Araújo – int. Confraria 
  do SS. Sacramento 
- ANIV. Adolfo Rodrigues dos Santos, esposa e neto Fernando (Domingo) – int. filhas 
- ANIV. Arnaldo Rodrigues de Almeida – nt. Filho José Manuel e esposa 
- ANIV. João Gonçalves Damião – int. família 
- ANIV. José Rodrigues Alves da Costa e esposa Carma (Domingo) – int. filhos 
- José Dias de Brito e esposa – int. netos Sílvia e Hugo 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. Manuel Gonçalves Araújo 
- José Porfírio Sampaio e esposa – int. netos Jacqueline e Bruno 
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada Guilhermina 
   Cunha – int. Ingrid Van Dorpe 
- Manuel António Ribeiro de Morais e irmão – int. afilhada e prima Celeste 
- Maria das Dores da Costa Jácome – int. marido e filha 
- Maria dos Santos Meira, marido e filho – int. filhos 
- Mário Joaquim Rodrigues Lopes Lima – int. esposa e filha 

DIA 08 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Sexta-feira, 08 de Março  
- ANIV. Joaquim Teixeira Elias (5ª feira) – int. esposa e família 
- ANIV. Rosa Alves Barbosa (5ª feira) – int. filho Joaquim, filhos e netos 
- ANIV. NATAL. João Vieira de Oliveira Lima – int. sobrinhos 
- João Gonçalves Damião e esposa – int. filho João 
- José Rodrigues Vieira – int. esposa 
- Maria de Lurdes Fernandes do Rego e marido – filha Maria 
- Maria Fernanda dos Santos Rego e Sousa – int. família 
- Rosa Meireis Pereira – marido e filhos 
- Teresa Gonçalves Rodrigues - int. marido e família 

DIA 06 
QUARTA-FEIRA 
19H00  

Quarta-feira, 06 de Março – Quarta-feira de Cinzas  
- ANIV. Elviro António Pita Rebocho – int. esposa e filhos 
- ANIV. Manuel Ribeiro Felgueiras – int. filhos 
- ANIV. NATAL. Ruth Mendes da Costa – int. cunhada Rosa 
- Familiares de Augusta Santos 
- José Gonçalves Barreto - int. Confraria da Sra do Rosário 
- José Viana Cunha – int. família 
- José Ribeiro Sampaio – int. família 
- Manuel José Martins Vieira – int. primo Avelino 
- Maria Casal - int. amiga Fátima Passos 

 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Durante esta semana vou procurar ser instrumento da 
Misericórdia de Deus em vez de ser “juiz” dos outros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“O DISCÍPULO NÃO É 
SUPERIOR AO MESTRE, 
MAS TODO O DISCÍPULO 
PERFEITO DEVERÁ SER 
COMO O SEU MESTRE”  

 

«CADA ÁRVORE 
CONHECE-SE PELO 
SEU FRUTO…» 

Jesus sublinha a virtude da humildade em detrimento da 
superioridade. A humildade deve caracterizar os seus seguidores. De 
facto, o discípulo de Cristo procura na sua vida a configuração 
constante com o Mestre. Portanto, se Ele próprio não condenava, mas 
compadecia-Se e levantava os caídos, quem somos nós para julgar os 
outros?! 
«Tira primeiro a trave da tua vista e então verás bem para tirar o 
argueiro da vista do teu irmão»  
Jesus mostra como funciona a misericórdia e a justiça de Deus. O 
esquema da justiça de Deus supera aquela humana. Os olhos que Deus 
usa para nos olhar não são os mesmos que usam os homens. Deus não 
nos trata como pecadores mas como filhos amados. O homem julga e 
condena. Deus não julga nem condena, mas usa sempre de 
misericórdia para connosco. Jesus quer lembrar-nos que todos 
pecamos e, por isso, ninguém entre nós deve tratar o outro como se 
fosse o maior pecador. É um convite para primeiro analisar a minha 
própria vida antes de apontar o dedo aos outros. 
 

O coração é o órgão mais importante do nosso corpo e, se falhar no 

seu funcionamento normal, corre-se perigo de vida. Assim também 

acontece com a vida espiritual. No nosso coração, isto é, no nosso 

íntimo existem tanto as boas como as más intenções, as quais depois 

se manifestam na vida real e isso depende de nós próprios. Se nós 

alimentarmos o bem, a nossa vida estará no rumo certo. Se 

alimentarmos o mal, este se espelhará no nosso caminhar. Qual deles 

quero alimentar a partir de hoje? 


