
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 312 
19 MAIO A 
26 MAIO 2019 

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

1ª Leitura 
Actos 14,21b-27 
Salmo 
144 
2ª Leitura 
Ap 21,1-5a  
Evangelho 
Jo 13,31-33a.34-35 
 

Caros amigos: 
O amor é a marca do cristão, porque primeiro foi marcado pelo amor 
de Deus.  
"Só aquele que é tocado se deixa transformar". E porque fomos 
tocados por este amor tão grande, que dá a vida para que tenhamos a 
vida em plenitude, somos missionários do amor. 

O trecho do Evangelho de João, que escutamos neste domingo, situa-nos 
na véspera da execução de Jesus. Esta é uma cena de intimidade entre 
Jesus e os discípulos: a última ceia que celebra com eles. Jesus tem disso 
perfeita consciência; e de tão consciente, todos os seus gestos e palavras 
são duplamente significativos. Lembremos que lhes lavou, com delicadeza 
serviçal, os pés; e cheio de ternura lhes diz: «Meus filhos, é por pouco 
tempo que ainda estou convosco». Os últimos momentos de Jesus com a 
sua comunidade foram de ternura, delicadeza e serviço. Nenhum deles O 
percebeu. E Judas, provavelmente o único que O percebeu, tragicamente 
decidido, sai do cenáculo e abandona a comunidade, pois tem outra 
missão: entregar o mestre das palavras mansas e do serviço fiel e 
carinhoso. 
 

                  V DOMINGO DE PÁSCOA – ANO C 
                                    ANO MISSIONÁRIO 

“QUANDO JUDAS SAIU DO 
CENÁCULO”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 19 de Maio – V DOMINGO DA PÁSCOA  
- 08h30 - Recitação do Terço em Mês de Maria – 10º Ano de Catequese 
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo que me está confiado com a Catequese. Anima a Liturgia  
  do 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 
Segunda-feira, 20 de Maio – S. Bernardino de Sena, Presbítero (MF)  
- Recitação do Terço em Mês de Maria, em família 
- Não há celebração da Eucaristia 
- 21h15 – Escola de Dirigentes do MCC – Centro Pastoral Paulo VI 
Terça-feira, 21 de Maio – SS. Cristóvão Magallanes, Presbítero e Companheiros, 
 Mártires (MF) 
- Recitação do Terço em Mês de Maria, em família 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quarta-feira, 22 de Maio – S. Rita de Cássia, Religiosa (MF)  
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria (cante-se no início, final do 2º e 4º Mistérios 
  e no final) – D. Clara Oliveira 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: Cristina Cunha 
 Quinta-feira, 23 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 Cruz 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: D. Céu Morais 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 24 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: Sr. José Rego 
Sábado, 25 de Maio – S. Beda Venerável, Presbítero e Doutor da Igreja e S. Gregório VII,  
Papa 
- 14h30 – Peregrinação Diocesana dos Idosos e Doentes – Senhora da Assunção, Monte do 
  Faro (Valença) 
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria – D. Céu Vieira 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do VI Domingo da Páscoa Anima o 9º Ano de Catequese – Festa 
  do Compromisso 
 - Leitores de Serviço: 9º Ano de Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: D. Margarida 
 Domingo, 26 de Maio – VI DOMINGO DA PÁSCOA  
- 08h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria – D. Beatriz 
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo que me está confiado  
- Leitores de Serviço: D. Céu Morais (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura);  
Cristina Cunha (2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego 
- Eleições Europeias 

Lava-me, Senhor, 
Que estou sujo do pó do egoísmo frio e do pó do orgulho insaciável. 
Sujo do pó de auto-suficiência e do pó da doutorite protocolar. 
Sujo do pó da autoridade convencida e do pó da eficácia a toda a prova. 
Sujo do pó da pressa e do pó dos compromissos feitos a preceito. 
Sujo do pó das desilusões e do pó das desesperanças. 
Lava-me, Senhor, que se não me lavas a boca, as entranhas e o coração 
Nem o teu pão não me sabe a pão. 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

Sexta-feira, 24 de Maio  
- ANIV. Ana Rodrigues da Silva – int. filha 
- ANIV. António Bonifácio da Costa Lima (5ª feira) – int. esposa 
- 17º ANIV. Rosalina Lima de Araújo e marido – int. filhos 
- ANIV. NATAL. Ana Paula Teixeira Peixoto (5ª feira) – int. pais e irmão 
- José Meira Lima e pais – int. esposa e filho 
- Maria da Conceição Rodrigues do Rego – int. Confraria de S. Tiago 
- Em honra de S. Roque – int. Deolinda Carvalho 
 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Realiza-se, no próximo dia 25 de Maio de 2019 (sábado), a partir das 09h30, no Santuário de Nossa 
Senhora da Assunção, Monte do Faro em Ganfei, Valença do Minho, a VII Peregrinação Diocesana dos 
idosos e doentes.  
2. A Filarmónica do nosso Centro Social Paroquial vai promover, pelas 21h30 do próximo dia 25 de Maio 
(sábado), no Teatro Municipal Sá de Miranda, o Concerto de Gala. 
Os Bilhetes já se encontram disponíveis junto de qualquer elemento da direção da Filarmónica ou nos 
Serviços Centrais. O preço do bilhete é de 5€. Não perca esta oportunidade de assistir a um dos mais belos 
momentos desta Filarmónica! 
3. Segundo dados recentes, em 2018 foram mortos, por ódio à fé cristã, 4305 fiéis, à razão de 
aproximadamente uma dúzia por dia; foram detidos, também por aversão à sua religião, 3125 cristãos. E 
1847 igrejas e outros edifícios cristãos foram destruídos, incendiados ou vandalizados. Desde 2015 já foram 
assassinados, por ódio à fé, pelo menos 19 mil cristãos em todo o mundo: só em 2016, foram mortos mais 
de 7000 crentes em Jesus Cristo. Os cristãos em geral e, em particular, os católicos, sofrem na atualidade 
uma das piores perseguições da sua bimilenária história. Entre nós, esta perseguição é mais subtil, há uma 
espécie de apostasia silenciosa, uma certa negação de Deus, sem lugar na nossa vida pessoal e sem direito 
de cidadania nas nossas causas públicas. Caímos facilmente na tentação de uma vida acomodada, sem 
arrojo, sem altura, de preferência com tudo claro ou garantido, sem risco, sem compromisso, caindo numa 
espécie de «cansaço da esperança». Penso que vale a pena pensarmos nisto, de vez em quando! 

DIA 22 
QUARTA-FEIRA 
19H00  
 

Quarta-feira, 22 de Maio – S. Rita de Cássia, Religiosa (MF)  
- Em honra de Stª Rita de Cássia – int. Maria da Luz Assunção 
- 30º dia de Conceição Lima Sampaio – int. Confraria do SS. Sacramento 
- 24º ANIV. Abílio Gonçalves Sousa (3ª feira) – int. irmã 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
- Manuel da Silva Matos , esposa e cunhada – int. filha 
- Maria do Carmo Martins Pereira e marido – int. netos Maria Teresa e José 
- Lurdes Baltar - int. filha 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 

DIA 24 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Domingo, 26 de Maio – VI DOMINGO DA PÁSCOA  
- Pelo Povo que me está confiado  

DIA 25 
SÁBADO - 19H00  
 

Sábado, 25 de Maio – S. Beda Venerável, Presbítero e Doutor da Igreja e S. Gregório VII, Papa 
- 30º dia de José de Araújo Ribeiro – int. Confraria do SS. Sacramento 
- ANIV. Deolinda Afonso Reina e marido (Domingo) – int. filha Beatriz 
- ANIV. José Ilídio Lima de Sá – int. irmã 
- José Gonçalves Carvalho – int. filha  
- Isidoro Correia Amorim – int.filhas 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Manuel Rodrigues do Rego Meira e esposa – int. filho Victor Manuel 
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho- int. filhos  

 DIA 26 
DOMINGO - 09H00  
 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Farei das minhas mãos que lavam, e de meu coração bacia de água que 

refresca. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“DOU-VOS UM 
MANDAMENTO 
NOVO” 

“NISTO 
CONHECERÃO 
TODOS QUE SOIS 
MEUS 
DISCÍPULOS” 

A comunidade acabada de nascer da ternura de Jesus é pequena e frágil. 
Como as sementes. Tudo, porém, está em risco, menos o amor de Jesus 
que confia naqueles discípulos frágeis e volúveis. Que será daquele 
pequenino rebanho quando caçarem o pastor e o degolarem como um 
cordeiro tenro? 
Antes de morrer, Jesus deixa-lhes um presente: “Dou-vos um mandamento 
novo: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”. Que presente! Que 
força poderosa capaz de transformar o futuro! Sempre que os discípulos de 
Jesus se amarem mutuamente tal amor, aquele com que Jesus os amou – 
e amou-os com amor escravo, lavando-lhes inclusive os pés! – hão-de sentir 
a presença do Mestre no meio deles! 
O Senhor, que em breve lhes será arrebatado, deixou a ternura e a tremura 
do seu amor entregue à fragilidade dos discípulos e discípulas, de espírito 
embotado. E assim, onde está o amor de Jesus, Ele está. E onde está Jesus, 
ninguém fica só ou ocioso, pelo que o Evangelho continuará a difundir-se. 
Só o amor é missionário! 

Cada tempo carece de discípulas e discípulos, servos do amor que 
incendeiem o mundo! Por essa razão, Jesus acrescentou: “Nisto 
conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos 
outros”; o que permitirá que a comunidade seja realmente missionária, isto 
é, discípula e serva do Amor; e não o será pela confissão de uma doutrina, 
nem pela ortodoxia dos ritos, nem pelo cumprimento rigoroso de uma 
disciplina. O que torna uma comunidade cristã e missionária é o amor dado 
sem preço, tal como o de Jesus que se desviveu pelos seus discípulos e 
discípulas. Somos comunidades cristãs se o coração e as mãos – também 
as mãos! – estão banhados pelo amor de Cristo. Só o amor derramado é a 
nossa identidade. 

 


