
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 305 
31 MARÇO A 
07 ABRIL 2019 

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

1ª Leitura 
Jos 5,9ª. 10-12 
Salmo 
33 (34) 
2ª Leitura 
2 Cor 5,17-21 
Evangelho 
Lc 15; 1-3.11-32 
 

Caros amigos: 
Neste Domingo, o quarto da Quaresma, a Palavra de Deus, em particular 
o Evangelho segundo S. Lucas, leva-nos de regresso a casa, onde nos 
espera o Pai carinhoso e bom. São tantas as viagens de desobediência, 
de revolta, de insatisfação, mas mais é a certeza de um abraço que nos 
espera sempre. 
 Deixemo-nos abraçar pela Palavra da reconciliação e sejamos 
semeadores de encontros. 
 

A parábola do “Pai Amoroso” surge, em Lucas, como resposta e proposta às 
murmurações dos fariseus e dos escribas contra o acolhimento desmedido de 
Jesus. Este Deus Pai-Mãe que ama sem condições e fronteiras, para além do 
tempo e dos espaços, e mais que qualquer medida humana, vem desvendar o 
processo aberto do coração do homem pecador e murmurante. Não faltam 
espaços de murmuração em nossas vidas. Baixinho, dizemos o que bem alto 
levantamos e acabamos por corromper o nosso espaço, e o dos outros, com 
pragas de maldizeres. Este insecto venenoso, como nos alerta o Papa Francisco, 
é realmente uma bomba que lançamos para deixar que expluda depois da 
nossa retirada. Mas, a este clima de murmuração que tanto semeamos, Jesus 
responde com a “cultura do encontro” que se expressa de forma tão eloquente 
no abraço. Contra as guerrilhas murmurativas, lancemos sementes alegres e 
sinceras de encontro! 

IV DOMINGO DA QUARESMA – ANO C 
DOMINGO LAETARE (DA ALEGRIA) 

ANO MISSIONÁRIO 

POR FALAR EM 
“MURMURAÇÃO”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 31 de Março – 4º Domingo da Quaresma 
- 08h30 –Recitação do Terço: D. Céu Cruz 
- 09h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado com pregação quaresmal 
- Leitores de Serviço: D. Céu Morais; Sr. Manuel Domingos e D. Adília Santos 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Francisco Félix 
 Segunda-feira, 01 de Abril – S. Francisco de Paula (MF)  
- Não há celebração da Eucaristia 
- 21h15 – Escola do MCC – Centro Pastoral Paulo VI 
 Terça-feira, 02 de Abril 
- 18h30 – Recitação do Terço: D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Augusta Morais 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
Quarta-feira, 03 de Abril 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 04 de Abril – S. Isidoro (MF) - 1ª Quinta-feira 
- 18h30 – Recitação do Terço Vocacional: D. Clara Oliveira 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Clara Oliveira 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego   
Sexta-feira, 05 de Abril – S. Vicente Ferrer (MF) - 1ª Sexta-feira - Dia de Abstinência  
- 18h30 – Via Sacra: D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Margarida Carlão 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
Sábado, 06 de Abril – 1º Sábado 
- 09h00-17h00 – Assembleia Diocesana da Pastoral da Saúde – Centro Pastoral Paulo VI 
- 18h30 – Recitação do Terço: D. Beatriz  
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do 5º Domingo da Quaresma. Anima a Liturgia o Agrupamento 452 do CNE 
- Leitores de Serviço: Escuteiros 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Miguel Sousa 
Domingo, 07 de Abril – 5º Domingo da Quaresma 
- 15h00 – Eucaristia pelo Povo que me está confiado  
- 16h00 – Procissão do Senhor dos Passos com Sermão do Encontro proferido por orador convidado 
- Leitores de Serviço: Sr. João Cruz, D. Céu Vieira e D. Clara Oliveira 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr Francisco Félix 

Ó Senhor, é tão bom sentir o Teu abraço, respirar a Tua presença,  
deitar-me no Teu colo que me acalenta em cada regresso.  
Louvo-te porque me dás sede deste encontro. Louvo-te porque me revestes de graça.  
Louvo-te porque  me alimentas no banquete da alegria.  
Ó Senhor, Pai Bom, é tão bom sentir o Teu abraço! 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

 

3. A Confraria de São Tiago, nosso Padroeiro, leva a efeito, no dia 05 de Maio, uma excursão/ peregrinação ao Santuário de 
Fátima. O preço por pessoa é de 17,00, sem almoço. Com almoço acresce o valor de 13,00, prefazendo um total de 30,00. O 
almoço, porém, é opcional. Para efeitos de inscrição podem dirigir-se a qualquer um dos membros da Confraria ou aos 
Serviços Centrais da Paróquia. 
4. Recordo o apelo feito na semana passada respeitante à sua Declaração de IRS de 2018 que deve ser submetida a partir 
do dia 1 de abril. Por favor indique (ou peça a quem lhe faz o IRS) o número de contribuinte do Centro Social Paroquial de 
Vila Nova de Anha  502 263 431 no quadro 11 da sua Declaração online. Pode também já indicar, até 31 de Março, a entidade 
Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha à qual pretende consignar o IRS ou o IRS e o IVA deste ano de 2019.Com este 
gesto simples, sem custos ou perda para si, está a ajudar o CSPVNA a servir melhor os seus utentes, a contribuir par a 
construção do novo Lar, levando o Estado a retirar 0,5% do imposto que lhe liquida e a entrega-lo a esta Instituição que é 
de todos nós. Leia o folheto que acompanhou o Boletim Paroquial da semana passada e partilhe esta informação e 
intenção com os seus familiares e amigos. Use o Facebook, o telemóvel ou o boca a boca para passar a mensagem. Se já 
perdeu o folheto, passe pelos Serviços Centrais e peça outro. Olhe que no ano passado esta iniciativa rendeu ao Centro 
Social Paroqial (para as obras do novo Lar) € 1 500,00. A ver se desta vez conseguimos duplicar o valor! Obrigado. 
5. A Junta de Freguesia e a Zeladora da Capela do nosso Cemitério informam que a imagem de Nª Sª das Dores, presente 
na Capela, estará temporariamente ausente, por motivos de restauro. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 
Terça-feira, 02 de Abril 
- ANIV. José Sampaio Gomes da Cruz e esposa (2ª feira) – int. Conceição Gomes 
- Conceição Domingues Felgueiras Sampaio – int. irmã Augusta 
- Domingos Vale e Sá e esposa – int. filha Maria 
- Florinda Rodrigues Neiva e marido – int. filha Beatriz 
- José Teixeira, esposa e filho – int. filha e irmã Albina 
- Manuel da Silva Maciel – int. esposa e filhos 

 

DIA 02 
TERÇA-FEIRA 
19H00  

Sexta-feira, 05 de Abril – S. Vicente Ferrer (MF) 
- ANIV. Manuel Fernandes Cunha Silva Novo e esposa – int. família 
- ANIV. Manuel Martins Novo e esposa – int. filho Floriano 
- ANIV. Rosa Alves Correia – int. filha Maria  
- Carolina Ribeiro Lima e marido – int. flha Dores 
- Dalila Rodrigues Correia e Carolina Rodrigues Correia – int. sobrinha Rosa Silva 
- José Viana Cunha – int. família 
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima, marido e pais – int. filha Maria 
- Maria Lima Araújo - int. Confraria da Sra do Rosário 

 

DIA 04 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Quinta-feira, 04 de Abril – S. Isidoro (MF) 
- 30º dia de José António Gonçalves Mourão – int. Conraria do SS. Sacramento 
- ANIV. Aurélio Martins do Vale e esposa (4ª feira) – int. filhas 
- ANIV. Rosa Rodrigues Meira e marido (4ª feira)  – int. nora 
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. esposa 
- José Martins de Sá e esposa - int. filha e família 
- Manuel Martins Alves da Cruz – int. esposa e filhos 
- Maria de Lima Araújo – int. filhos 
 

DIA 07 
DOMINGO - 15H00  

Domingo, 07 de Abril – 5º Domingo da Quaresma  
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. No próximo Domingo, dia 7 de Abril, ocorre a Procissão do Senhor dos Passos. Começa com a celebração da 
Eucaristia Dominical pelo Povo às 15h00, pelo que não haverá Missa às 09h00 como é costume aos domingos. 
Seguir-se-á, pelas 16h00, o Sermão do Encontro (frente à Capela do Senhor dos Aflitos) e Procissão ao Calvário, 
onde será feita a Alocução. Pedia encarecidamente às pessoas que vão tomar parte activa na Procissão (figurado, 
homens dos andores, do pálio, das lanternas) o favor de estarem junto à igreja, pelas 14h00, a fim de se prepararem 
e participarem na celebração da Eucaristia às 15h00. 
Muito desejava que fosse uma Procissão participada e com a dignidade que ela merece, aliás, à semelhança dos 
demais anos. Obrigado. 
2. O Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde de Viana do Castelo leva a cabo, no próximo sábado, dia 06 de 
abril de 2019, das 09h00às 17h00, no Auditório do Centro Pastoral Paulo VI, em Darque, a III Assembleia Diocesana 
da Pastoral da Saúde sob o mote «’Estive doente e foste visitar-me’. [Mt 25] – A Pastoral da Saúde na Missão 
Evangelizadora da Igreja.». O Programa e a Ficha de Inscrição encontram-se nos Serviços Centrais da Paróquia. 
Poderá fazer chegar a inscrição a este Secretariado através do correio electrónico: 
pastoralsaude.vianacastelo@gmail.com ou para o código postal: Secretariado Diocesano da Pastoral da 
Saúde, Convento de São Domingos, Rua Góis Pinto, 4904-864 Viana do Castelo, ou ainda entregá-la em mão 
na Cúria Diocesana. 
Quem desejar almoçar no Centro Pastoral Paulo VI, poderá fazê-lo mediante reserva através dos nºs -
258322615/258358044, até dia 2 de Abril. A entrada é livre. 
 

 

DIA 06 
SÁBADO 
19H00  

Sábado, 06 de Abril – 1º Sábado 
- ANIV. José da Costa Viana – int. filhos 
- ANIV. NATAL. Manuel Joaquim Martins Silva e esposa – int. filhos 
- Acção de Graças em dia de aniversário natalício de Rosa Martins Carvalho – int. Rosa Carvalho 
- Almas dos defuntos que repousam no nosso Cemitério - int. zeladora Maria da Luz Assunção 
- Em honra de Stº Amaro – int. Celeste Carvalho 
- José Dias de Brito e esposa – int. filho António e família 
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada Guillermina Cunha 
– int. Ingrid Van Dorpe 
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido

DIA 05 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Hoje vou distribuir abraços, porque me sinto imensamente 

abraçada pela misericórdia de Deus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“O ABRAÇO QUE 
ANTECIPA O 
REGRESSO”  

FAZER FESTA! 
ANDA DAÍ! 
ENTRA! 

Deus é perito em “primeirear”, isto é, em ser o primeiro sempre. Toma a 
iniciativa, lança-se ao nosso pescoço e cobre-nos de beijos, mal vê uma 
porta aberta de arrependimento e aproximação. No dom da liberdade, 
Deus oferece-se “esbanjadamente”, mesmo correndo o risco que O 
neguemos e desperdicemos tudo aquilo que nos dá. Haja verdadeiros ou 
falsos arrependimentos, Deus só sabe correr até nós, só sabe procurar-
nos, esperar-nos, abraçar-nos… O nosso Deus é tão bom! 
Túnica, anel, sandálias, vitelo, festa, e tantas outras respostas de Deus a 
cada regresso. É na força do perdão que cresce o amor. Mas custa-nos 
tanto “primeirear”, correr a abraçar quem regressa, sem murmurar… Como 
diz o Papa Francisco, Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos 
cansamos de lhe pedir perdão. Nunca se viu tanto o abandono de Deus por 
parte de tanto dos seus dos seus filhos como hoje. Muitos vivem ainda 
como se Deus não existisse. Só a Ele recorrem, quando recorrem, somente 
quando a aflição aperta. Meu Deus, que tristeza. Perdoai-lhes! 

Na linguagem de Deus não há lamúrias, raspanetes ou ameaças. Deus é 

festa e quer que participemos na festa do amor, na festa do perdão, na festa 

do regresso, na festa de cada abraço. Não fiquemos fora a tirar medidas aos 

que foram convidados para a festa de Deus. Ajustar a nossa vida aos 

“critérios do mundo” é mantermo-nos sorridentes diante dos que rastejam 

nos porcos, ou murmurar fortemente zangados pelos regressos que o Pai 

acolhe. Ou seja, aceitar que Cristo não ressuscitou, que a morte tem a última 

Palavra e a manhã de Páscoa nunca rolará a pedra do túmulo… A nossa 

tarefa, queridos amigos, é aplicar sim os critérios de Deus! Não busquemos 

argumentos para as nossas guerrilhas mas acolhamos os motivos de Deus 

para os nossos abraços! O antigo passou, agora o novo começa! Entremos, 

hoje mesmo, para a festa de Deus! 


