
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 319 
07 JULHO A 
14 JULHO 2019 

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

1ª Leitura 
Is 66,110-14C. 
Salmo 
65 (66) 
2ª Leitura 
Gal 6,14-18  
Evangelho 
Lc 10,1-12.17-20 
 

Caros amigos: 
Em pleno Ano missionário, a Palavra de Deus deste Domingo aponta-
nos quais devem ser os motivos mais profundos da nossa alegria 
missionária. Jesus convida-nos a ultrapassar a lógica humana e ter 
uma visão escatológica da nossa missão. Ensina-nos que a vida eterna 
é a plenitude daquilo que somos e realizamos! 
 

A metáfora da seara é uma alusão à Igreja. “A seara é grande”… Jesus 
realça o grande número do povo de Deus que tem necessidade de ser 
evangelizado; “mas os trabalhadores são poucos”, ao mesmo tempo. Ele 
reconhece que são poucos os que estão dispostos a arriscar e abraçar esta 
missão de levar a Boa Nova aos confins do mundo. Portanto, exorta à 
oração. A exortação de Jesus é um convite a rezar pela evangelização e 
pelos evangelizadores. Estando no Ano Missionário somos ainda desafiados 
a redobrar a nossa oração pela missão da Igreja e particularmente por 
aqueles que entregam a sua vida gratuitamente ao serviço dos outros. Qual 
é a minha proposta para viver efusivamente este Ano missionário? 
 

XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                                ANO MISSIONÁRIO 

«A SEARA É GRANDE, MAS 
OS TRABALHADORES SÃO 
POUCOS. PEDI AO DONO DA 
SEARA….»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 07 de Julho – XIV Domingo do Tempo Comum 
- 07h00 – Reposição do Santíssimo Sacramento para adoração dos fiéis até à hora da Missa 
- 10h00 – Eucaristia do XIV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado, com Festa 
da Profissão de Fé das crianças do 6º Ano de Catequese e encerramento do Sagrado Lausperene com 
Procissão Eucarística até ao Cruzeiro 
- Leitores: Catequese do 6º Ano e pais 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão  
- 13h00 – Peregrinação Diocesana ao Santuário de Nª Sª da Conceição do Minho – saída de Caminha 
Segunda-feira, 08 de Julho  
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 09 de Julho – SS. Agostinho Zao Rong, Presbítero e Companheiros, Mártires (MF)  
-18h30 – Recitação do Terço– D. Augusta Morais 
-19h00 – Eucaristia comemorativa do XXXIV Aniversário da Elevação de Anha a Vila com romagem ao  
  cemitério, em homenagem aos cidadãos Anhenses já falecidos 
- Leitora: D. Céu Cruz 
Quarta-feira, 10 de Julho  
- Não há celebração da Eucaristia 
Quinta-feira, 11 de Julho – S. Bento, Abade Padroeiro da Europa (Festa) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: Cristina Cunha  
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
Sexta-feira, 12 de Julho – S. António Maria Zacarias, Presbítero (MF) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Meira 
 Sábado, 13 de Julho – S. Henrique (MF) 
- 17h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do XV Domingo do Tempo Comum  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª Leitura); : D. Céu  
Cruz (Oração dos Fi´eis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Miguel Sousa 
Domingo, 14 de Julho – XV Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 
- 09h00 – Eucaristia do XIV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado 
- Leitores: D. Arminda Correia (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho (2ª 
Leitura); : D. Céu Cruz (Oração dos Fi´eis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix  
- Ultreia Diocesana do MCC – Sª da Cabeça (Freixieiro de Soutelo) 
- CSVP – Convívio das Conferências de S. Vicente de Paulo – Sª do Castro Deocriste 

Senhor, fonte da vida e da vocação, nós Te damos graças por aqueles que do meio do seu povo 
escolheste e consagraste de um modo radical, para que se dedicassem inteiramente ao 
anúncio da Tua Palavra. Te pedimos para que continue a abençoar a Tua Igreja com muitas e 
santas vocações. Toca o coração de cada cristão e mostra a cada um a missão que lhe confia a 
se desempenhar na Tua Seara para que o Teu nome seja anunciado a todo o povo! 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

2. O Papa confia a Deus as pessoas que administram a Justiça para que a injustiça nunca tenh
última palavra e pede a todos os católicos que rezem pelos magistrados, tribunais, juízes
advogados envolvidos no exercício da Justiça pelo mundo inteiro, para que o seu trabalho se g
sempre por uma reta intenção e critérios íntegros. Neste mês de julho, Francisco pe
especialmente que se reze para que os responsáveis pelo exercício judicial sejam capazes 
trabalhar com integridade, sem interesses mesquinhos, nem intenções ocultas, num registo 
transparência e imparcialidade. 
3. A Confraria de S. Tiago pede a colaboração de pessoas que integrem o figurado da Procissão 
das Festas. As pessoas interessadas deverão apresentarem-se no sábado, dia 13, pelas 14h00 
no Centro de Catequese. A Sra Maria estará disponível para ajudar a tirar as medidas aos 
figurados.  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. Por este ano pastoral, terminou a Catequese. Gostaria de exprimir a minha 
gratidão e felicitações vivas a todos (as) os Catequistas, pela dedicação e entrega a 
esta causa tão importante da evangelização. 

Domingo, 14 de Julho – XV Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

DIA 14 
DOMINGO - 09H00  

DIA 09 
TERÇA-FEIRA 
19H00  
 

Terça-feira, 09 de Julho – SS. Agostinho Zao Rong, Presbítero e Companheiros,  
Mártires (MF)  
- ANIV. Joaquim Rodrigues da Costa Lima – int. neta Rita Lima 
- ANIV. Manuel Ribeiro Fernandes da Cruz e esposa – int. família 
- ANIV. Maria Ângela Rodrigues Araújo e marido – int. filha e família 
- ANIV. Rosa da Conceição Correia Viana – int. filha Ângela 
- ANIV. NATAL. António Marques Sampaio e esposa – int. filho Manuel 
- ANIV. NATAL. José Martins Vieira e esposa Marida Rodrigues Meira (2ª feira) – int. filhos 
- ANIV. NATAL. Rosa Alves Correia – int. neta Isabel 
- ANIV. NATAL. Rosa Meira Sampaio e marido – int. filhos e netos 
- António Martins Gonçalves – int. filha e genro 
- Manuel de Assunção – int. filha Maria da Luz e netos Ângela e Tiago 
- Mário Meira Viana – int. filhos  
-Tiago Domingues Sampaio – int. família 

Sexta-feira, 12 de Julho – S. António Maria Zacarias, Presbítero (MF) 
- 30º dia de Joaquim Lopes Lima – int. Confraria do SS. Sacramento 
- António Rodrigues Alves – int. Confraria de S. João 
- Beatriz Barros Gomes – int. marido, filhos e netos 
- José Lima Pereira da Silva – Confraria de S. Tiago 
- Maria Amélia Rodrigues de Sousa Lima – int. Confraria de S. Tiago 
- Pais e sogros de Agostinho da Silva Martins e esposa 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 13 
SÁBADO 
18H00  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

Quinta-feira, 11 de Julho – S. Bento, Abade Padroeiro da Europa (Festa) 
- Em honra de S. Bento Abade – int. Pe. Alfredo 
- ANIV. Arminda Rodrigues Rego Lima – int. Família 
– ANIV. NATAL. Adelino Rodrigues de Sá – int. amiga 
- ANIV. NATAL. António Bonifácio da Costa Lima (4ª feira) – int. esposa 
- ANIV. NATAL. José António da Silva R. Lima Lima (4ª feira) – int. família 
– Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes 
- António Rodrigues da Silva – int. Esposa e filhas 
- Francisco Ferreira da Silva – int. esposa 
- Maria das Dores da Costa Jácome – int. marido e filhas 

DIA 11 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 13 de Julho – S. Henrique (MF) 
- ANIV. Maria da Conceição M. Marinheiro (Domingo) – int. sobrinha Deolinda 
– Alexandrina Rodrigues Moreira – int. neta Marlene Silva Lima  
- Carma Martins Neiva e marido José – int. filhos 
- José Maria Silva Maia – int. afilhada Jacqueline e família 
- Manuel Alves Cruz e filho – int. sobrinho 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Manuel da Costa Viana e esposa Encarnação – int. Isaura Quesado 
- Manuel Martins Gonçalves Carvalho – int. filha Rosa 
- Maria da Conceição Fernandes Rego – int. filho Jorge e família 
– Maria Teresa Santos Meira, marido e filho – int. filhos  
- Rosa Domingues Sampaio – int. filha Teresa 
- Rosa Virgínia Cruz Neiva (Quintina) – int. amiga Maria  

DIA 12 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Durante esta semana, vou procurar realizar, cada dia, uma ação 

concreta como uma forma de assinalar o Ano Missionário 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

“EU VOS ENVIO 
COMO CORDEIROS 
PARA O MEIO DOS 
LOBOS”. 

“ALEGRAI-VOS 
ANTES PORQUE 
OS VOSSOS 
NOMES ESTÃO 
ESCRITOS NOS 
CÉUS”.

Jesus leva os seus discípulos a anteverem as exigências da sua missão. 

Como destinatários deste Evangelho, Jesus adverte-nos dos perigos da 

sociedade hodierna e, por isso, é preciso estarmos vigilantes. Um dia Jesus 

dirigindo-se aos seus discípulos disse-lhes: “Não sois do mundo mas estais 

no mundo” (cf. Jo 15,19). De facto, é neste mundo, repleto “de lobos” 

ferozes, tais como: injustiças sociais, egocentrismo, guerras fratricidas, 

indiferença alheia, despotismo político, etc., que somos chamados a levar a 

cabo a missão que o Senhor coloca nas nossas mãos. Ora, a concretização 

da nossa missão requer que sejamos prudentes como as serpentes para 

sabermos decidir perspicazmente a atitude correta a tomar em cada 

situação concreta. Não deixemos os cuidados do mundo nos roubem a 

nossa ousadia pela evangelização! 

O uso da conjunção “Contudo” leva-nos a entender que Jesus reconhece e 

valoriza a alegria dos discípulos mas não quer que eles fiquem agarrados 

às estruturas humanas de ver e compreender a realidade. Nós, como 

discípulos de Jesus, reconhecemos que Ele nos aponta quais devem ser os 

motivos mais profundos da nossa alegria missionária, ou seja, ainda que 

possamos alegrar-nos por aquilo que realizamos, esse não deve ser o 

maior motivo da nossa felicidade. Por isso, Ele convida-nos a ultrapassar a 

lógica humana e ter uma visão escatológica da nossa missão. Ensina-nos 

que a vida eterna é a plenitude daquilo que somos e realizamos! 


