
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 311 
12 MAIO A 
19 MAIO 2019 

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

1ª Leitura 
Actos 13,14.43-52 
Salmo 
99 (100) 
2ª Leitura 
Ap 7,9-14b-17  
Evangelho 
Jo 10,14 
 

Caros amigos: 
O 4º Domingo do Tempo Pascal é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois 
todos os anos a liturgia propõe um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo 
João, no qual Jesus é apresentado como Bom Pastor. 
Amigos, é no caminho de busca que se experimenta a ressurreição, porque 
abraçados por Aquele que verdadeiramente nos conhece. Cabe-nos apenas 
escutar, entrar em relação e seguir... 
Procuremos seguir e amar o Bom Pastor! Os ministros de Deus, por Ele 
chamados a servir o Seu rebanho, conformem a sua vida com a  Vida de Cristo 
Bom Pastor. 

Neste nosso tempo, como, aliás, em todos os tempos, há sempre muitas vozes que 
pretendem fazer-se ouvir. São muitos os canais de comunicação, tantas as 
interferências! São múltiplas as vozes que, nas encruzilhadas da nossa vida, 
pretendem sobressair! O Evangelho deste domingo do Bom Pastor direciona a nossa 
atenção, de modo especial, para um dos nossos sentidos – o da audição. Hoje, o 
Senhor convida-nos a escutar a Sua voz. Mas como sintonizar a voz do Bom Pastor? 
Sabemos que só seguiremos o Mestre, se ouvirmos a Sua voz. Em cada dia, o Senhor 
continua a dizer-nos: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz Eu 
entrarei em sua casa e cearei com ele; Felizes os que escutam a Palavra de Deus e a 
põem em prática. Ele quer-nos em Sua casa, a escutar a Sua Palavra, no Seu redil, em 
Seu seguimento. Cada um de nós é para Ele um filho muito amado. Temos o nosso 
ouvido desperto? Reconhecemos a voz do Pai? Abramos-Lhe a porta do nosso 
coração! Afinemos sempre o nosso diapasão interior, pela nossa oração, e escutemos 
a voz suave do Senhor que ressoa no silêncio. 

                  IV DOMINGO DE PÁSCOA – ANO C 
                                    ANO MISSIONÁRIO 

“AS MINHAS OVELHAS 
ESCUTAM A MINHA VOZ.”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 12 de Maio – IV DOMINGO DA PÁSCOA – DOMINGO DO BOM PASTOR 
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo que me está confiado 
- Leitores de Serviço: D. Arminda (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Céu Morais  
 (2ª Leitura); D. Arminda (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Francisco Félix 
- 20h00 –  Eucaristia pelas intenções anunciadas e Procissão de Velas em honra de Nª Sª de  
  Fátima 
- Leitores de Serviço: D. Adília (Monição); Sr. José Meira (1ª Leitura); D. Céu Vieira (2ª Leitura);  
 D. Adília 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Albino Cruz 
Segunda-feira, 13 de Maio – Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Festa)  
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria (cante-se no início, final do 2º e 4º  
  Mistérios e no final) – D. Rosa Carvalho 
- 19h00 – Eucaristia 
- Leitora de Serviço: D. Céu Cruz 
Terça-feira, 14 de Maio  
- Recitação do Terç,o em Mês de Maria, em família 
- Não há celebração da Eucaristia 
Quarta-feira, 15 de Maio  
- Recitação do Terço, em Mês de Maria, em família 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 16 de Maio  
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria (cante-se no início, final do 2º e 4º Mistérios e 
  no final) – D. Céu Vieira 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor de Serviço: Sr. José Rego 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
Sexta-feira, 17 de Maio  
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria (cante-se no início, final do 2º e 4º Mistérios 
  e no final)  – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Céu Vieira 
Sábado, 18 de Maio  
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do V Domingo da Páscoa  
 - Leitores de Serviço: D. Ingrid (Monição); Sr. Filipe Silva (1ª Leitura); Cristina Cunha 
  (2ª Leitura); D. Ingrid 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Alexandre 
- Campus da Evangelização – Centro Pastoral Paulo VI 
 Domingo, 19 de Maio – V DOMINGO DA PÁSCOA  
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo que me está confiado com a Catequese. Anima a Liturgia o  
  10º Ano 
- Leitores de Serviço: 10º Ano de Catequse 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Albino Cruz 
- Campus da Evangelização – Centro Pastoral Paulo VI 
 

Senhor, quero agradecer o Teu imenso amor. 
Andas sempre à minha procura. Quero estar no teu rebanho e sempre me escapo.  
Deixas-me livre. Experimento a minha liberdade desordenada. 
Mergulho no abismo da minha fragilidade.  
Mas o Teu olhar está sempre sobre mim e vais ao meu encontro e trazes-me aos ombros,  
nos teus braços… E fazes-me experimentar a alegria do regresso.  
Que bom, Senhor, sentir que dás a vida por mim, que és o meu Salvador.  
Obrigado pelo teu amor que é eterno. 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 16 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Quinta-feira, 16 de Maio  
- ANIV. Joaquim Gonçalves Barbosa (4ª feira) – int. filhas 
- ANIV. Olívia Fagundes da Costa e marido – int. nora 
- ANIV. NATAL. José Afonso da Silva Jácome e esposa (4ª feira) – int. filha Maria 
- ANIV. NATAL. Abílio Araújo Lima (4ª feira) – int. família 
- Manuel Rodrigues Sá Lima e esposa Maria dos Anjos – int. Filhos 
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido – int. Filha Maria 
- Rosa Morais Novo e marido – int, filho Horácio  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Novo Mesário e Mesárias da Confraria de Nossa senhora do Rosário: Hilário Martins; Maria de Sousa e Maria dos Anjos 
Araújo. Estes novos Mesários ficam responsáveis por levar a cabo a cobrança dos Anuais desta Confraria nos lugares de S. 
João e Residência; Penedos; Monte e Calvário, respectivamente. Obrigado a estes por terem aceite o convite e obrigado 
também aos irmãos desta Confraria por contribuir com os seus anuais e ofertas singulares. 
2.A Confraria de São Tiago, responsável pela prossecução das Festas dos nossos padroeiros, no mês de Julho, leva efeito, 
no dia 2 de Junho, o tradicional feirão da cereja e, no dia 9 do mesmo mês, promove um Almoço Convívio, a fim de angariar 
fundos para as grandiosas festas da Paróquia e Freguesia de Vila Nova de Anha. Colabore!  
3. Aproxima-se mais uma Campanha do Banco Alimentar nos dias 25 e 26 de Maio. E mais uma, este organismo solidário 
vem pedir a vossa colaboração, na organização dos voluntários nos turnos das lojas e na triagem dos alimentos. Podemos 
contar contigo, tu que andas na catequese e nos escuteiros? Eu sei que sim! Já é costume. A tua colaboração é 
imprescindível para que a campanha se possa realizar. Envie-nos, p.f., a tua resposta até ao próximo dia 23 de abril. 
Contamos também com a sua generosidade na doação dum ou mais géneros. 
 

DIA 13 
SEGUNDA-FEIRA 
19H00  
 

Segunda-feira, 13 de Maio – Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Festa) 
- Em honra de Nª Srª de Fátima – int. Conceição Lima 
- 30º dia de José Lima Pereira da Silva – int. Confraria do SS. Sacramento 
- 30º dia de Rosa Gomes do Rego – int. família 
- ANIV. Evaristo Rodrigues Arezes -  int. filhos 
- 2º ANIV. Manuel Alves Cruz – int. esposa 
- ANIV. Rev. Padre Manuel de Sá, Maria Lucília Sá, Joaquim Sá, Manuel e Rosa Rodrigues – int.  
 Maria da Luz e José Maria 
- ANIV. NATAL. Deolinda Gomes Correia – int. filhos 
- ANIV. NATAL. Jardilina Crespo Faria e marido (3ª feira) – int. filhos 
- ANIV. NATAL. Manuel Rodrigues de Araújo e Sr. Padre Alípio da Silva Lima (3ª feira)– int. filha e  
   amiga Maria 
- ANIV. NATAL. Padre Alípio da Silva (3ª feira)  – int. afilhado Rúben 
- Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor – int. filho José (29 de Março) 
- Maria da Costa de Oliveira Lima – int. filho Carlos 
- Maria Teresa Martins Vieira e marido – int. filha Augusta 
- Rosa Meireis Pereira – int. marido e filhos

DIA 17 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

DIA 19 
DOMINGO -09H00  
 

Domingo, 19 de Maio – V DOMINGO DA PÁSCOA  
- Pelo Povo que me está confiado  

DIA 18 
SÁBADO - 19H00  
 

Sexta-feira, 17 de Maio  
- ANIV. Manuel Alves dos Santos e esposa – int. filha 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- António Afonso Dias Júnior – int. esposa 
- José Rocha Fernandes – int. filho Agostinho 
- Manuel da Silva Araújo e esposa – int. filhos  
- Piedade Fernandes da Cunha, marido e filho Vítor – int. Maria de Fátima 
Sábado, 18 de Maio  
- 43º ANIV. da A.D.C.A. – pelos Associados falecidos – int. A.D.C.A. 
- ANIV. Abílio Amaro da Cruz e esposa – int. filho Albino 
- ANIV. Manuel da Costa Ferreira e esposa Maria Peixoto – int. Pe. Alfredo 
- Francisco Rodrigues Lopes Lima e esposa – int. filha Maria 
- Joaquim Gomes da Silva e esposa – int. filho José 
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa, filha e neto 
- Maria Teresa Martins Vieira e marido – int. filho Victor Manuel 
- Virgínia Fernandes Cruz – int. filha 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Hoje, vou rezando: Senhor, eu creio na vida eterna, mas aumenta a 
minha fé! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EU CONHEÇO AS 
MINHAS OVELHAS 
E ELAS SEGUEM-
ME.” 

“EU DOU-LHES A 
VIDA ETERNA E 
NUNCA HÃO DE 
PERECER…” 

Nós gostamos de ser conhecidos e Cristo, o Bom Pastor, vem concretizar 
este desejo. Ele conhece-nos pelo nome, na profundidade do nosso ser. 
Como nos diz o salmista: Senhor, Tu examinaste-me e conheces-me, 
sabes quando me sento e quando me levanto, à distância conheces os 
meus pensamentos. Vês-me quando caminho e quando descanso; estás 
atento a todos os meus passos… Caminhemos, pois, em cada dia, atentos à 
presença do nosso Deus. A pouco e pouco, a nossa vida vai adquirindo um 
novo matiz, um sentido sempre renovado. A atenção aos outros redobra. O 
amor, que vamos pondo no cumprimento dos nossos deveres, intensifica-
se. É claro que, por vezes, surgem sofrimentos. Mas o Senhor, depois de 
nos ter advertido para esses momentos, não nos deixa sem recompensa 
pelo nosso esforço. É Ele quem nos diz que, já nesta vida, receberemos o 
cêntuplo e no mundo futuro a vida eterna. 

O homem traz dentro de si esta ânsia de eternidade. Quão numerosas são 
as marcas deste desejo de perenidade! Basta lançar um breve olhar para a 
grande evolução no ramo da medicina. Quantas descobertas… quantos 
progressos neste sentido! Mas o homem continua insatisfeito. Anda à 
procura de uma vida perfeita, ilimitada; quer encontrar a resposta para o 
seu desejo de imortalidade. Onde encontrar este tesouro? Jesus diz-nos: 
Eu Sou o caminho … a Vida. O que vem a mim não morrerá, mas há de 
viver. Ele é o caminho para chegarmos à Vida que é Ele próprio. Ponhamo-
nos, em cada dia, em seguimento de Cristo. Ele o Pastor; nós as suas 
ovelhas. Ovelhas, ora no redil, ora tresmalhadas, feridas; mais robustas ou 
enfraquecidas… Para Ele, somos sempre as suas ovelhas; de todas se 
ocupa, como sendo única. Por cada uma dá a vida. Como não se sentir 
seguro, confiante e agradecido por este amor que nos torna únicos no Seu 
coração! 


