
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 309 
28 ABRIL A 
05 MAIO 2019 

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

1ª Leitura 
Actos 5,12-16 
Salmo 
117 (118) 
2ª Leitura 
Ap 1,9-11ª.12-13.17-19  
Evangelho 
Jo 20,19-31 
 

Caros amigos: 
Deixemo-nos invadir pela presença pascal de Jesus, "Meu Senhor e meu 
Deus", que renova a fé. 
Eis ressuscitado Aquele que foi crucificado! Cristo está vivo e transborda a 
Vida do Amor sem fim! Esta é a verdade que nos torna livres e a alegria que 
ninguém nos pode tirar! E Ele manifesta-Se a quem O quer ver e O procura, 
mesmo sem o saber! Deixemo-nos surpreender... como Jesus quiser!... E a 
Fé converte o espanto em Esperança! 

Jesus ressuscitado, o mesmo que foi crucificado, veio, vem e continuará a vir 
até nós! Ele tem as suas delícias em estar no meio de nós, dentro de nós! Ele 
que nos amou e se entregou até ao extremo por nosso amor, ainda na Cruz, 
entregou-nos o melhor que tinha (e tem!): Sua Mãe e Seu Espírito! Agora, Jesus 
vem glorioso, como Amigo íntimo, Consolador, Esposo da Igreja, e sempre, como 
Senhor e Mestre! Vem dar-nos o que precisamos em cada momento; o que 
sabemos precisar e o que não sabemos! E muitas vezes nos surpreende! Ele 
irrompe, quando e como quer, na nossa vida, mesmo quando temos as portas 
fechadas! Naquela tarde, os discípulos precisavam da Sua paz para acolher o 
Seu Espírito! E Jesus queria precisar deles! Jesus, que já não tinha corpo físico, 
queria precisar do corpo humano dos seus discípulos para serem agora o Seu 
Corpo, misticamente unido pelo Seu sopro – “soprou sobre eles” -, o Espírito 
Santo, que os iluminará e conduzirá. Como é bela a verdade desta nova 
Criação!!! Eis homens e mulheres novos, que são enviados a continuar o anúncio 
para o qual o Pai enviara o Filho: a Vida vence a morte pelo Amor!  
 

II DOMINGO DE PÁSCOA OU DA DIVINA MISERICÓRDIA – ANO C 
                                            ANO MISSIONÁRIO 

“JESUS VEIO E APRESENTOU-
SE NO MEIO DELES”…EIS A 
FONTE DA MISERICÓRDIA 
SEMPRE A JORRAR IMENDOS 
DONS!  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 28 de Abril – II DOMINGO DE PÁSCOA – Domingo de Pascoela ou da Divina 
Misericórdia 
- 08h30 – Recitação do Terço: D. Céu Vieira  
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo 
- Leitores de Serviço: Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª Leitura);  
D. Adília Santos  (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Francisco Félix 
Segunda-feira, 29 de Abril – S. Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja,  
Padroeira da Europa (Festa) 
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 30 de Abril – S. Pio V, Papa (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quarta-feira, 01 de Maio – S. José Operário (MF) 
- Dia do Trabalhador 
- Início do Mês de Maria 
- 18h30 – Recitação do Terço – Pe. Alfredo 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor de Serviço: Sr. José Rego 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida Carlão 
 Quinta-feira, 02 de Maio – S. Atanásio, Bispo e Doutor da Lei (MO)  - 1ª Quinta-feira 
- Não há celebração da Eucaristia 
- Recitação do Terço em família 
Sexta-feira, 03 de Maio – S. Filipe e S. Tiago (Festa) - 1ª sexta-feira  
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Rosa Carvalho 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
Sábado, 04 de Maio  - 1º Sábado 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do III Domingo de Páscoa e Missa de Piedade do  
 Agrupamento 452 do CNE 
- Leitores de Serviço: Escuteiros 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Miguel Sousa 
 Domingo, 05 de Maio – III DOMINGO DE PÁSCOA  
- Início da LVI Semana de Oração pelas vocações consagradas 
- Dia da Mãe 
- 08h30 – Recitação do Terço: D. Céu Vieira  
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo que me está confiado 
- Leitores de Serviço: D. Adília Santos (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura);  
 Cristina Cunha (2ª Leitura); D. Adília Santos (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Francisco Félix 
 

Jesus, sem eu Te procurar, já Tu me procuravas! E chamaste pelo meu nome, como a 
Maria Madalena! Agora, sou eu que Te procuro! Continuamente! Quando estou feliz, 
procuro-Te ressuscitado; quando estou triste, procuro-Te na tua Paixão, necessitado 
de companhia, como eu! Sim, qualquer estado em que me encontre é uma porta aberta 
para entrar no íntimo da minha intimidade, lá, naquele outro estado imenso e profundo, 
onde me recrias numa solidão sonora, numa música calada! Quando aí me permites ver 
sem olhar, possuir sem tocar, saber sem entender, volto à vida com a alegria da Páscoa 
florida e é tão simples ver-Te no pobre, na minha irmã doente, nos teus amigos e 
inimigos, em tudo e em todos! Jesus, eu estou à porta e clamo: vem cear comigo!   
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 03 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 04 de Maio  
- 39º ANIV. Higíno de Passos Pereira – int. neto António 
- Aires Sampaio Alves Ferreira - int. filha Otília e marido 
- Albina Celeste Correia Sá – int. filhos 
- Almas dos defuntos que repousam no nosso Cemitério - int. zeladora Maria da 
  Luz Assunção 
- Em honra de São Roque – int. Celeste Carvalho 
- Florinda do Rego Meira – int. filha Florinda 
- José Viana Cunha – int. família 
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada 
   Guillermina Cunha – int. Ingrid Van Dorpe 
- Manuel Barreto, Ernesto Barreto e José Barreto – int. irmã Lúcia 
- Maria da Conceição Correia Dias e marido – int. filhos 
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido 
- Maria Lima de Araújo – int. filhos 
- Maria Teresa Santos Meira – int. filha Sameiro 
 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Muito agradeço a todos quantos contribuíram para que o Tríduo Pascal e o dia de 
Páscoa fossem momentos verdadeiramente festivos e belos. Muito agradeço também a 
todos os que me presentearam com o folar da Páscoa. Bem hajam e que o Senhor da 
Vida, ressuscitado e presente no coração daqueles que n´Ele acreditam e o seguem, 
faça brilhar a Sua Luz e a todos cumule com as suas graças e dons. 
 
2. A Confraria de São Tiago, nosso Padroeiro, leva a efeito, no dia 05 de Maio (próximo 
Domingo), 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. 

DIA 01 
QUARTA-FEIRA 
19H00  
 

Quarta-feira, 01 de Maio – S. José Operário (MF) 
- Em honra de S. José – int. Conceição Lima 
- Florinda Rodrigues Neiva e marido – int. filha Lurdes 
- ANIV. Maria Amorim Lima e marido – int. filha Lurdes 
- ANIV. NATAL. Rosa da Conceição Rego Silva Novo e marido – int. filhos 
- José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos  
- José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira – int. filhos 

DIA 04 
SÁBADO - 19H00  
 

Sexta-feira, 03 de Maio – S. Filipe e S. Tiago (Festa) 
- Almas do purgatório – int. Confraria das almas 
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos 
- Sebastião Vilas Boas Neto – int. esposa 
 

DIA 05 
DOMINGO -09H00  

Domingo, 05 de Maio – III DOMINGO DE PÁSCOA  
- Pelo Povo que me está confiado  

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Toda desperta na fé, quero ver-Te, Jesus, como, quando e em quem 

Tu te quiseres manifestar! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“OS DISCÍPULOS 
FICARAM CHEIOS 
DE ALEGRIA AO 
VEREM O 
SENHOR”…EIS A 
MISERICÓRDIA A 
DERRAMAR A FÉ 
NOS CORAÇÕES! 

“MEU SENHOR E 
MEU DEUS!”...EIS 
A MISERICÓRDIA 
A ENSINAR A 
ACOLHER A LUZ 
DA FÉ!

Porque “as Suas palavras são obras”, Jesus ressuscitado transformou com 

a Sua Presença gloriosa o coração dos discípulos que ali se encontravam 

reunidos. Antes, estavam perplexos, desanimados e cheios de medo! Agora 

ficaram cheios de alegria, porque viram o Senhor! Viram glorificado o 

mesmo que tinha sido morto crucificado! Ele mostrou-lhes as mãos e o 

lado! Sem saber como, sabiam e, por isso, acreditavam que Jesus estava 

vivo. Já não precisavam de Lhe fazer perguntas! Jesus estava vivo e 

cumpria o que prometera: “Eu voltarei a vós.”, “Deixo-vos a paz!”, “o 

Espírito da verdade, há-de guiar-vos para a verdade completa.”   

Tamanha era a dor e a angústia que a crucifixão cravara no pobre coração 
de Tomé, que para ele não lhe bastava o testemunho dos outros discípulos! 
Como a estes não lhes bastou o testemunho de Maria Madalena. Ele quis 
ver Jesus, com os seus próprios olhos! E viu e tocou, mas não como 
pensava ver e tocar. Ele viu-se ser visto pelo Ressuscitado, que lhe tocou o 
seu coração sincero com a Luz da Fé, e de imediato proclamou: “Meu 
Senhor e meu Deus!” Assim é connosco! Tomé foi feliz porque teve uma 
comunidade de discípulos que o fez desejar ver Jesus Glorioso! Felizes 
somos nós que temos uma Comunidade, o Discípulo amado, a Madadena, 
Pedro, Tomé e todos outros discípulos que nos despertam e estimulam o 
desejo de receber e acolher o dom da Fé pura que nos dá a posse das 
coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se vêem com os olhos 
da carne. 
Foi assim para os primeiros discípulos e, assim continua a ser connosco, 
seus discípulos também, porque aquele primeiro dia da semana, o Dia que 
o Senhor fez, é o dia que se chama “Hoje”! Jesus ressuscitou, está vivo, 
ontem, hoje e por toda a eternidade! 


