
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 306 
08 ABRIL A 
14 ABRIL 2019 

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

1ª Leitura 
Is 43,16-21 
Salmo 
125 (126) 
2ª Leitura 
Filip 3,8-14 
Evangelho 
Jo 8,1-11 
 

Caros amigos: 
Expostos entre a acusação e a misericórdia de Deus, a Palavra 
deste domingo recorda-nos o dom do perdão que nos é 
oferecido sem medida. 
O Evangelho de hoje convida-nos a abandonar os nossos 
corações endurecidos e auto-suficientes e a deixar-nos 
interpelar pelo coração bondoso do Pai, manifestado em Jesus. 

 
O monte está na memória de todos nós cristãos como lugar de 
oração, lugar de intimidade profunda com o Pai. S. João recorda que 
Jesus sofreu não só pelos nossos pecados, mas por todos os 
pecados, inclusivamente o de adultério. Jesus senta-se para ensinar 
e as pessoas maravilhadas com as Suas palavras de sabedoria e 
pelas suas obras aproximam-se para escutá-Lo. Que pessoas 
aparecem e porque se aproximam de Jesus? 

V DOMINGO DA QUARESMA – ANO C 
ANO MISSIONÁRIO 

 
 

“JESUS FOI PARA O MONTE 
DAS OLIVEIRAS…SENTOU-
SE E COMEÇOU A 
ENSINAR”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

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 
Segunda-feira, 08 de Abril  
- 18h30 – Recitação do Terço: D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia de 7º dia Manuel Nobre Alves Ribeiro 
- Leitora de Serviço: D. Augusta Morais 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
 Terça-feira, 09 de Abril 
- Não há celebração de Eucaristia 
Quarta-feira, 10 de Abril 
- 18h30 – Recitação do Terço: D. Margarida Carlão 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Clara Oliveira 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
Sexta-feira, 12 de Abril  - Dia de Abstinência  
- 18h30 – Via Sacra: D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor de Serviço: Sr. José Meira 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
Sábado, 13 de Abril  
- 15h00-17h00 – Confissões Gerais de preparação para a Páscoa 
- 18h30 – Recitação do Terço: D. Beatriz  
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor (sem bênção dos Ramos) 
- Leitores de Serviço: Sr. Filipe Silva (1ª Leitura), D. Ingrid Van Dorpe (2ª Leitura) Sr. José Rego e  
   D. Céu Cruz (narração da Paixão) e Céu Vieira (Oração dos fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Alexandre 
Domingo, 14 de Abril – Domingo de Ramos na Paixão do Senhor 
- Início da Semana Santa – Dia Mundial da Juventude 
- 09h00 – Concentração no Largo em frente à Junta de Freguesia e Casa do Povo para a bênção dos  
  Ramos seguida de Procissão para a Igreja Paroquial 
- 09h15 –Eucaristia de Ramos na Paixão do Senhor com a toda a Catequese e Escutismo 
- 15h00 – Oração de Vésperas e Solene Procissão do Senhor dos Passos na Catedral e Cidade de Viana 
- Último dia para a entrega do Contributo Penitencial no cofre utilizado para o efeito 
- Leitores de Serviço: Sr. José Rego (1ª Leitura), D. Arminda Correia (2ª Leitura) Sr. Manuel  
  Domingos e D. Margarida Carlão (narração da Paixão) e Céu Cruz (Oração dos fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Miguel Sousa 

No silêncio do meu coração e longe dos afazeres da vida 
Sento-me ao teu lado, Senhor e Mestre, para escutar-Te. 
Vejo a ternura do teu olhar bondoso e terno, 
Escuto as tuas palavras de sabedoria, que me aquecem o coração, 
Observo o teu gesto compassivo para com os mais frágeis… 
Que o toque delicado da tua presença me envolva, 
Penetre no mais íntimo do meu ser e transforme a minha vida. 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

 

3. Terça-feira, da Semana Santa, dia 16 de Abril, irei fazer a visita aos doentes e idosos da Paróquia. Para além daqueles que 
já costumo visitar, muito gostaria de chegar a outros. Por favor, facilitem o meu acesso a estes frágeis da nossa família 
comunitária. Quero levar-lhes Jesus Sacramentado e o conforto da Sua Palavra, para além de lhes levar também o 
Sacramento da Unção dos Enfermos, se o solicitarem. Passem pela sacristia ou pelos Serviços Centrais e dêem o nome e a 
morada. 
4. Este ano o Compasso Pascal voltará a sair no Domingo e na Segunda-feira, segundo os moldes dos anos anteriores. 
Como compreendereis, eu não farei o Compasso Pascal, mas sairão com a Cruz Pascal, a anunciar a Ressurreição do 
Senhor, duas equipas de leigos que eu próprio escolhi e envio em meu nome. Desejo que tudo corra com o habitual brio e 
respeito pois, a Visita Pascal não é outra coisa senão a visita de Cristo Ressuscitado, Vivo e Glorioso, por cada lar da nossa 
terra. Em cada lar que abra a porta, os mordomos da Cruz deixarão uma lembrança que, com muito gosto, vos ofereço. 
Durante a manhã, irei benzer as casas novas dos que pedirem nos Serviços Centrais. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 
Segunda-feira, 08 de Abril 
- 7º dia Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. AO  

DIA 08 
SEGUNDA-FEIRA -19H00  
 

Sexta-feira, 12 de Abril  
- ANIV. José António Loureiro Casal e esposa – int. neto  
- ANIV. Manuel António da Silva Malheiro – int. prima Fernanda Morais 
- ANIV. NATAL. António Rodrigues da Silva (5ª feira) – int. sobrinha Sameira 
- Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes 
- António Rodrigues Alves – int. esposa 
- Arminda Rodrigues Rego Lima – int. família 
- Avelino Iglésias Lopes – int. filhos 
- Beatriz Barros Gomes – int. marido, filhos e netos 
- José Dias da Cunha Silva – int. amiga 

DIA 10 
QUARTA-FEIRA 
19H00  

Quarta-feira, 10 de Abril  
- 30º dia de Lurdes Lima Meira – int. Confraria do SS. Sacramento 
- ANIV. António Ribeiro de Morais e irmão Manuel ( 3ª feira) – int. afilhada e prima Celeste 
- ANIV. António Vitorino do Rego e esposa (2ª feira) – int. nora 
- 5º ANIV. Joaquim Teixeira Elias  – int. esposa e família 
- 1º ANIV. José da Silva Coutinho – int. filha Maria Luzia e genro Carlos 
- ANIV. Maria da Piedade Alves Pereira (2ª feira) - int. marido 
- António Luís Miranda – int. filha Teresa 
- António Rodrigues Alves - int. Confraria da Sra do Rosário 
- Joaquim Ribeiro Carriço e esposa – int. nora Maria Marcelina 
- Maria Gracinda Martins Ferreira - int. filhos 
- Manuel Afonso Novo e esposa – int. família 
- Maria das Dores da Costa Jácome – int. marido e filhas 

DIA 14 
DOMINGO - 09H00  

Domingo, 14 de Abril – Domingo de Ramos na Paixão do Senhor 
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. A presença de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde em territórios de guerra é um sinal de 
esperança para as populações e uma afirmação do lado misericordioso do conflito. Quem o diz é o Santo Padre, 
pedindo a todos os católicos que rezem, neste mês de Abril, por estes profissionais de saúde. 
Rezemos “pelos médicos e pelas equipas humanitárias presentes em zonas de guerra, que arriscam a própria vida 
para salvar a vida dos outros”. 
Oferecimento das obras do dia: Ofereço-Vos, ó meu Deus, em união com o santíssimo Coração de Jesus e por meio 
do Coração Imaculado de Maria, as minhas orações, obras e sofrimentos deste dia, em reparação de todas as 
ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo divino Coração está continuamente intercedendo e 
sacrificando-se em nossos altares. Eu vo-los ofereço, dum modo particular, “pelos médicos e pelas equipas 
humanitárias presentes em zonas de guerra, que arriscam a própria vida para salvar a vida dos outros”. 
Tudo por vós Sagrado Coração de Jesus. 
"Obrigado a todo o pessoal do serviço médico e auxiliar (...)! O vosso serviço é precioso! Realizai-o sempre com amor; 
é um serviço feito a Cristo presente nos irmãos".    Papa Francisco 
2. Sábado, das 15h00 às 17h00 estarão alguns sacerdotes, na igreja, para confessar. É uma oportunidade para pôr a 
vida em ordem a fim de celebrar a Páscoa com aquela alegria verdadeira de se sentir abraçado pelo Deus da 
Misericórdia. Não se deixem para os últimos minutos. Sejam os primeiros! 

DIA 13 
SÁBADO 
19H00  

DIA 12 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 13 de Abril  
- ANIV. Maria da Costa Lima – int. filha 
- João Augusto Fernandes Casanova – int. filho Avelino  
- José Rodrigues Alves da Costa e esposa Carma – int. filhos 
- Francisco Sampaio Novo e esposa – int. filho Horácio 
- Manuel Alves Cruz e filho – int. sobrinho 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho – int. filhos  
- Orlando Dias Deira - int. esposa e filhos 
- Rosa da Conceição Teixeira da Cruz – int. afilhada Eva Maria 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Maria, nossa Mãe, ajuda-me a despertar nesta Quaresma e a deixar-

me maravilhar por Deus, 
abrindo-me a uma nova vida que nasce do perdão e da conversão. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“MESTRE, ESTA 
MULHER FOI 
SURPREENDIDA 
EM FLAGRANTE 
ADULTÉRIO” 

“MULHER, ONDE  
ESTÃO ELES? 
NINGUÉM TE 
CONDENOU?” 

Os escribas e os fariseus, autoridades religiosas judias e 
especialistas na Lei de Moisés, apresentam a Jesus uma mulher 
surpreendida em adultério. Os fariseus não querem abrir o seu 
coração, não têm interesse pelo que ensina Jesus, nem dão 
atenção aos seus sinais, apenas procuram um motivo para acusá-
Lo. Estes especialistas da lei procuram acusar Jesus e pedem-
Lhe que tome uma posição para com a adúltera, colocando-O 
assim num beco sem saída: se absolve a mulher, está contra a 
Lei; se a condena põe-se contra os seus próprios princípios de 
perdão e misericórdia. Como resolve Jesus esta situação? 
Os judeus sabem que todo o homem é pecador e os fariseus não podiam 
pretender diante da multidão estar sem pecado: preferem abandonar o 
lugar. Jesus silencia, não julga os seus opositores nem dita nenhuma 
sentença contra a mulher. À pergunta de Jesus a mulher responde 
“ninguém, Senhor”. Jesus veio para perdoar a todos, também aos fariseus 
que cometeram, com os seus planos homicidas, um pecado pior que o da 
mulher. No entanto, persistem na sua dureza de coração e fecham-se à 
salvação. 
A mulher reconhece que foi libertada de uma morte cruel. Jesus 
reconhece o seu pecado e, com grande amor e ternura, pede-lhe que não 
volte a pecar. Não pecar e viver na verdade são dois passos para viver em 
liberdade. Jesus apresenta o perdão como um dom, e dons não se 
vendem, não têm limites; ao contrário, são oferecidos por completo e 
sem custo, não pela metade. Jesus convida a não só entender o que é o 
perdão, mas a vivê-lo. A força da lei é o amor e a força do amor é o 
perdão. O perdão é sempre criativo porque aberto ao futuro, aberto a 
novas possibilidades. «No coração de Deus, eu, tu, cada um de nós vem 
em primeiro lugar; vem antes dos erros, das normas, dos juízos e das 
nossas quedas.» (Papa Francisco) 


