
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 313 
26 MAIO A 
02 JUNHO 2019 

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

1ª Leitura 
Actos 15,1-2.22-29 
Salmo 
66 (67) 
2ª Leitura 
Ap 21,10-14.22-23  
Evangelho 
Jo 14, 23-29 
 

Caros amigos: 
Na liturgia deste domingo, sobressai a promessa de Jesus de 
acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade 
em marcha pela história: não estamos sozinhos; Jesus ressuscitado 
vai sempre ao nosso lado. Ele cuida de nós, dá-nos a Sua Paz e o Seu 
Espírito para, na missão de cada dia, termos a coragem de semear a 
Sua Palavra em cada gesto. 
Deixemos que a Palavra brote dos nossos corações! 

A única lei que Jesus nos propõe é o amor. Porém, para amar, é 
necessário não apenas escutar a Sua palavra, mas guardá-la, isto é, 
fazer o que ela diz. Por isso, o convite de Jesus é que através das suas 
palavras possamos aprender como agir no dia a dia. Que espaço dou à 
palavra de Deus na minha vida diária? E quando rezo, estou de facto a 
escutar a voz de Deus? Ou escuto-me ainda a mim? 
 

                  VI DOMINGO DE PÁSCOA – ANO C 
                                    ANO MISSIONÁRIO 

“SE ALGUÉM ME AMA”  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

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 
Segunda-feira, 27 de Maio – S. Agostinho de Cantuária, Bispo (MF)  
- Recitação do Terço em Mês de Maria, em família 
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 28 de Maio  
- 17h30 – Atendimento Paroquial – Serviços Centrais 
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês de Maria (cante-se no início, final do 2º e 4º Mistérios 
   e no final) – D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia 
- Leitor de Serviço: Sr. José Rego 
 Quarta-feira, 29 de Maio  
- Recitação do Terço em Mês de Maria, em família 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 30 de Maio  
- 17h30 – Atendimento Paroquial – Serviços Centrais 
- 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 Cruz 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 31 de Maio – Visitação de Nossa Senhora (Festa) 
- 18h30 – Recitação do Terço e conclusão do Mês de Maria– Pe. Alfredo 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora de Serviço: Cristina Cunha 
Sábado, 01 de Junho – S. Justino, Mártir (MO) 
1º Sábado e início do Mês do Sagrado Coração de Jesus 
- 18h30 – Recitação do Terço em Mês do Sagrado Coração de Jesus – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do VII Domingo da Pácoa – Ascenção do Senhor  
 - Leitores de Serviço: D. Ingrid (Monição); Sr. Damião (1ª Leitura); D. Céu Morais  
   (2ª Leitura); D. Ingrid (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Alexandre 
- Assembleia Diocesana das Conferências de S. Vicente de Paulo – Centro Paulo VI 
 Domingo, 02 de Junho –VII Domingo da Páscoa – Ascenção do Senhor 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Vieira 
– 09h00 – Eucaristia – pelo Povo que me está confiado com Festa do Pai Nosso 
   (2º Ano de Catequese)  
- Leitores de Serviço: D. Arminda (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Adília 
  (2ª Leitura); D. Arminda (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Francisco Félix 
 

Vem Espírito de Deus,  
liberta-me do medo e das vozes que me atormentam.  
Tu és a voz que acalma a minha ansiedade.  
Vem Espírito de Deus,  
fica ao meu lado e defende-me do mal.  
Vem Espírito de Deus,  
inunda o meu coração de amor! 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISSAS INTENÇÕES 

Sábado, 01 de Junho – S. Justino, Mártir (MO)  
- 13º ANIV. Joaquim Macedo, Karel e Marie Louise Van Dorpe e cunhada Guillermina Cunha –  
   int. Ingrid Van Dorpe 
- ANIV. NATAL. Avelino Iglésias Lopes – int. filhos 
- Almas dos defuntos que repousam no nosso Cemitério - int. zeladora Maria da Luz Assunção 
- Avós de Vítor e Fátima Sampaio - Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. esposa 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa 
- José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira – int. filhos 
- Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. esposa 
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido 
- Moisés Rodrigues de Sá – int. esposa Celeste 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. A fim de começarmos a organizar o próximo Ano Pastoral e Catequético, pedia aos pais e encarregados de 
educação o favor de passarem pelos Serviços Centrais da Paróquia durante o mês de junho a fim de 
procederem à matrícula ou renovação da matrícula dos seus educandos na Catequese Paroquial, servindo-
se da ficha que os catequistas vão entregar e que se encontra nos Serviços Centrais. A inscrição ou 
renovação da matrícula é obrigatória. 
2. No dia 16 de Junho, dia da Santíssima Trindade, realizaremos, pelo 2º ano consecutivo, a Procissão do 
Senhor aos Enfermos, antecedida de canto de Vésperas pelas 15h30. Como no ano anterior, subirá pela Rua 
de S. Tiago, descerá pela Rua Nova e subirá pela Avenida da Igreja até à igreja paroquial. Frente ao Lar do 
Centro Social Paroquial, faremos uma paragem para darmos a bênção aos doentes e idosos que nele 
residem assim como a todos os doentes e idosos que puderem deslocar-se das suas casas para aí. Pedia 
encarecidamente aos mesários das principais Confrarias (do Santíssimo Sacramento, de Nª Sª do Rosário, de 
S. Tiago e de S. João) e movimentos, o favor de se integrarem na Procissão com as respectivas opas, cruzes, 
estandartes, pálio e lanternas. Muito agradeço aos moradores das ruas do percurso da procissão, que 
decorem as respectivas ruas com tapetes de flores e nas janelas das suas casas pendurem lindas colchas! 
Como ainda temos algum tempo até lá, e confiado no vosso brio e espírito de colaboração e participação a 
que já nos habituastes, tenho a certeza será uma Procissão memorável. Obrigado! 
3. As mesárias da Confraria de S. João levam a efeito, nos fins-de-semana 01 e 02 e 08 e 09 de Junho, a 
cobrança dos anuais. Tal se realizará no início e no final das celebrações no Centro de Evangelização e 
Catequese. Colaborem! 

DIA 28 
TERÇA-FEIRA 
19H00  
 

Terça-feira, 28 de Maio  
- ANIV. Joaquim Vaz Soares Maciel – int. filha Rosa Maria 
- ANIV. NATAL. Manuel Amorim Vidal – int. afilhada Adília 
- Domingos Dias de Sá e cunhados – int. netos 
- Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. Confraria de Nª Sª do Rosário 
- Manuel Basílio da Silva Carvalho – int. irmã Rosa Carvalho 

DIA 31 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Domingo, 02 de Junho – VII DOMINGO DA PÁSCOA  
- Pelo Povo que me está confiado  

DIA 01 
SÁBADO - 19H00  
 

Sexta-feira, 31 de Maio – Visitação de Nossa Senhora (Festa) 
- Em honra de Nª Srª de Fátima – int. Manuel Novo 
- 30º dia de Rosa Meira de Sampaio – int. Confraria do SS. Sacramento 
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- Maria da Conceição Rodrigues Torres Casal – int. filhos 

DIA 02 
DOMINGO - 09H00  

DIA 30 
QUINTA-FEIRA 
19H00  
 

Quinta-feira, 30 de Maio  
- ANIV. Rosalina Martins Loureiro – int. neto Floriano 
- José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos 
- Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor – int. filho e irmão José 
- Teresa Jesus da Silva - int. filha Maria  

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Nesta semana, invocarei muitas vezes o Espírito Santo e escutarei 
com toda a atenção de que sou capaz, a Palavra de Deus e deixo-a 

penetrar em mim, até que sinta uma verdadeira paz. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MAS O 
PARÁCLITO, O 
ESPÍRITO SANTO 
VOS ENSINARÁ…” 

“NÃO SE 
PERTURBE O 
VOSSO 
CORAÇÃO…” 

Somos como crianças que não sabem ler o livro da vida, porque 

desconhecemos as letras deste alfabeto e sentimo-nos muitas vezes 

desorientados. Então, precisamos de aprender a ler. O Espírito Santo é o 

professor que nos pode ensinar, porque a sua sabedoria vem do próprio 

Deus. Portanto, o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado, para nos 

recordar a palavra de Jesus que escutámos, para nos consolar, para nos 

reanimar, para nos defender dos tumultos do mundo. Nos momentos de 

dúvida ou de aflição, chamo pelo Espírito Santo? Ou prefiro consultar as 

cartas? Sei esperar pela resposta do Espírito Santo ou quero uma resposta 

na hora? 

Como saber que é a voz do Espírito Santo? É simples: é a voz que nos dá 

paz. A criança consegue diferenciar a voz da mãe, mesmo antes de a ver. 

Porquê? Porque a ama. O amor produz conhecimento e o conhecimento 

produz amor. Ao longo da nossa existência, ouvimos muitas vozes. Umas 

moralizadoras, outras displicentes. A voz de Jesus é muito diferente da 

voz do mundo. Esta é uma voz aparentemente agradável, porém não 

passa de mero ruído. A voz de Jesus é como a voz da mãe, que pressente 

a necessidade do filho, porque “o coração tem razões que a razão 

desconhece”. Quando Jesus fala, a paz inunda o nosso ser. Deixamos de 

ter medo. A voz de Jesus penetra no nosso mais íntimo ser e dá um 

sentido à vida. Terei alguma vez ouvido esta voz? Preparo o meu coração, 

através da oração e do jejum, para ouvir a voz de Jesus? Sei distinguir a 

Sua voz das outras? 


