
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 329 
15 SETEMBRO A 
22 SETEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Ex 32,7-11.13-14 
Salmo 
50 (51) 
2ª Leitura 
1 Tim 1,12-17  
Evangelho 
Lc 15,1-32 
 

Caros amigos: 
O evangelho deste XXIV Domingo do Tempo Comum, revela-nos que Deus é 
um pai de coração bom, sempre disponível para buscar o que andava 
perdido, e favorecer o encontro, o perdão e a comunhão. Na verdade, como 
filhos muito queridos de Deus-Amor, não somos "coisas perdidas" mas 
"tesouros encontrados". Deus procura-nos constantemente e quer fazer 
festa com cada reencontro! Com Deus por perto, ou melhor, na comunhão 
com Ele, existe sempre a possibilidade de renovar a existência: Ele faz novas 
todas as coisas! 
 

De maneira alguma se pode dizer que Deus ame umas pessoas e despreze outras; 
que ame mais os pecadores que os justos. O correcto em afirmar-se é que Deus 
ama também os pecadores, e que em Jesus vem buscar o que andava perdido. 
Jesus, encarnação do amor de Deus, tem o coração aberto paras todos, e jamais 
fechado para os pecadores. Por isso, tarde ou cedo, todos nos aproximamos Dele, 
alguns sem o saber. 
É certo que a busca da verdade nos leva ao encontro de Deus, e que a busca de 
Deus nos leva ao encontro pessoal com Jesus. Devemos, porém, lembrar que se 
muito buscamos a Deus, se muito procuramos a Jesus, se muito ansiamos por nos 
encontrar com Ele, muito mais Deus, em Jesus, nos busca e prepara o encontro 
connosco. Vamos ao encontro de Deus que vem; vamos, Ele vive dentro de nós, 
com a mesa posta para a ceia! 

XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

«APROXIMAVAM-SE  
TODOS DE JESUS…»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 15 de Setembro – XXIV Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do XXIV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está 
confiado  
- Leitores: D. Céu Vieira (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Rosa 
Carvalho (2ª Leitura); D. Céu Vieira (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix  
Segunda-feira, 16 de Setembro – S. Cornélio, Papa; S. Cipriano, Bispo e Mártires e 
(MO) - S. Roque (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Terça-feira, 17 de Setembro – S. Roberto Belarmino, Bispo e Doutor da Igreja (MF) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: Cristina Cunha  
Quarta-feira, 18 de Setembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 19 de Setembro –S. Januário, Bispo e Mártir (MF)  
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Céu Cruz 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Vieira  
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 20 de Setembro – SS. André Kim Taegon, Presbítero, Paulo Chang 
Hasang e Companheiros, Mártires (MO) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Cruz 
Sábado, 21 de Setembro – S. Mateus, Apóstolo e Evangelista (FESTA) 
- 16h30 – Reunião de catequistas 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Céu Vieira 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XXV do Tempo Comum 
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. Filipe Silva (1ª Leitura); Ingrid Van Dorpe (2ª 
Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
 Domingo, 22 de Setembro – XXV Domingo do Tempo Comum 
- 09h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 10h00 – Eucaristia do XXV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado, 
com Bodas de Ouro Matrimoniais do casal Teresa Arezes e António Casimiro. Anima a 
Liturgia o Agrupamento 542 de São Tiago de Vila Nova de Anha. 
- 11h00 – Bênção e inauguração das novas instalações do Agrupamento de Escuteiros 452 
da nossa Paróquia, sediadas no Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha 
- Leitores: Agrupamento 452 do CNE 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Miguel Sousa  
 

Senhor, ensina-nos a celebrar a fé, e a falar contigo tu a tu. 
Senhor, ensina-nos a trabalhar pelos outros, e a estar contigo. 
 Senhor, ensina-nos a pensar em nós, e a pensar nos outros. 
Senhor, ensina-nos a rezar, para não nos isolarmos da força do céu. 
Senhor, ensina-nos a rezar, para não nos afastarmos da força da oração. 
Senhor, ensina-nos a rezar, para confiarmos no poder da oração. 
Senhor, ensina-nos a dizer: Amén. 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

DIA 22 
DOMINGO - 10H00  

Terça-feira, 17 de Setembro – S. Roberto Belarmino, Bispo e Doutor da Igreja (MF) 
- Em honra de São Roque – int. Celeste Carvalho 
- ANIV. António Afonso Dias Júnior – int. esposa 
- 10º ANIV. Deolinda Martins do Rego (2ª feira) – int. Maria Luzia e genro Carlos 
- ANIV. Maria Virgínia Rodrigues Costa – int. filha Isaura 
- José Lima Meira – int. irmã Maria da Luz 
- José Rocha Fernandes – int. neta Mariana 
- Teresa da Martinha – int. filho, nora e neto 
 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 21 
SÁBADO 
19H00  

DIA 17 
TERÇA-FEIRA 
19H00  

Domingo, 22 de Setembro – XXV Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

Quinta-feira, 19 de Setembro –S. Januário, Bispo e Mártir (MF)  
- Almas do purgatório – int. Confaria das Almas 
- Francisco Loureiro de Passos – int. esposa e filhos 
- Manuel da Silva Araújo e esposa – int. filhos 
- Maria Martins Loureiro e marido – int. filho Luciano 
- Pais de José Araújo R. Rocha  
- Piedade Fernandes da Cunha, marido e filho Vítor – int. Maria de Fátima 
- Teresa Oliveira Meira – int. irmã Conceição 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Esta semana, haverá celebração da Santa Missa na terça, na quinta, na sexta e no sábado, às 19h00. 
Domingo, a Santa Missa será celebrada às 10h00. 
2. Sábado, às 16h30, haverá reunião de Catequistas a fim de preparar o Ano Catequético e a Assembleia de 
Catequistas a ocorrer no próximo dia 29 em Valença. 
3. No próximo Domingo, procederemos à Bênção e Inauguração da nova Sede do Agrupamento 452 do CNE 
de S. Tiago de Vila Nova de Anha. É favor consultar o destacável que segue com o Boletim Paroquial. 
4. A Junta de Freguesia informa que, na sequência de deliberação da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
de iniciar o processo de revisão do PDM (Plano Diretor Municipal), decorre entre o dia 10 e 30 de setembro 
de 2019 o período de participação pública prévio, previsto na legislação. Assim, a Junta de Freguesia de Vila 
Nova de Anha informa todos os Anhenses que estará disponível nos dias 17 de setembro (das 19h às 21h), 19 
de setembro (das 19h às 21h) e  21 de setembro (das 10h às 12h) para prestar informações, esclarecer dúvidas 
e ajudar a instruir possíveis processos de quem pretenda realizar exposições no âmbito deste período de 
participação. 
 
 

DIA 19 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 21 de Setembro – S. Mateus, Apóstolo e Evangelista (FESTA) 
- ANIV. José Martins Viana e esposa – int. nora Maria  
- ANIV. NATAL. Arminda Martins da Silva (Domingo) – int. filha Rosa Carvalho 
- ANIV. NATAL. Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada 
  Guilhermina Cunha – int. Ingrid Van Dorpe 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa, filha e neto 
- Manuel Arnaldo Gonçalves Vila Chã – int. empregados CAVN 
- Maria Marta da Cunha Rego e marido – int. esposa e filhos 
- Matias Augusto Ribeiro Vieira – int. filha Celeste 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 
 

DIA 20 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sexta-feira, 20 de Setembro – SS. André Kim Taegon, Presbítero, Paulo Chang  
Hasang e Companheiros, Mártires (MO) 
- 30º dia de Nuno Alberto Fernandes da Costa – int. tia 
- Albino Martins Marinheiro e esposa – int. filhos 
- António Ângelo Frade Marinheiro – int. esposa e filhos 
- César Augusto Fagundes do Rego – int. esposa 
- Guilhermina Martins e José Fernandes Penteado - Int. filha 
- Joaquim Barroca Sampaio e esposa – int. filha, noras e netos 
- Vítor Loureiro da Cruz 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA Vou afinar o ouvido para o silvo amoroso do Deus bom que se 

enamorou de mim, e me busca. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“ESTE HOMEM 
ACOLHE OS 
PECADORES” 

“ASSIM HAVERÁ 
ALEGRIA ENTRE 
OS ANJOS DE 
DEUS” 

Quem tem de pregar (e viver) o Evangelho – e quem se pode eximir dessa 

missão?! – tem de anunciar o amor de Deus. E o amor não divide, nem 

exclui, nem aparta. Jesus tem coração de homem, é amor que busca a 

nossa debilidade, que conhece as fraquezas e misérias que somos, que não 

ignora o barro frágil que nos constitui. Jesus, Deus e homem, tem um 

coração para acolher porque ama. O amor é irmão do perdão, por isso, 

havemos de recordar que nas margens onde estivermos os últimos (os 

pecadores) para aí se dirige o Amor revestido de misericórdia e de respeito. 

Deus não rejeita ninguém. E Jesus, revelação do seu amor, mostra-nos 

que Deus sofre buscando-nos e se alegra acolhendo-nos. 

Onde houver amor há espaço, há encontro e comunhão. Onde há amor há 

alegria, há festa do acolhimento. Pode alguém recusar um amor assim? 

Pode alguém ficar fora de um amor assim? Porque o amor tudo envolve, 

ninguém fica fora do coração de Jesus. Porque o Amor é amor, grande é a 

sua alegria quando recupera o que estava perdido! Será uma alegria como 

a que há entre Deus e os Anjos, onde tudo é cheio de graça! Deus é alegria, 

cada (re)encontro é para Ele motivo de festa. Já experimentaste uma festa 

assim? 

 


