
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 330 
22 SETEMBRO A 
29 SETEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Am 8,4-7 
Salmo 
112 (113) 
2ª Leitura 
1 Tim 2,1-8  
Evangelho 
Lc 16,1-13 
 

Caros amigos: 
 
Como administradores que somos da graça recebida no Batismo, o Senhor 
convida-nos, de uma forma especial neste domingo, a uma gestão contra o 
desperdício. Precisamos uma fidelidade criativa, o Senhor confia em nós! 
 

Ao criar o homem, Deus deu-lhe um conjunto de bens para ele usar. Na parábola 
do Evangelho deste 25º Domingo do Tempo Comum, Jesus convida-nos a 
considerar a nossa relação com os bens que temos à nossa disposição. Na 
verdade, tudo o que possuímos foi-nos dado. Por isso, somos apenas 
administradores destes bens e não os seus donos. O primeiro bem é a própria vida, 
mas também as capacidades que nos caracterizam enquanto seres humanos: a 
inteligência, a vontade e a memória. Por outro lado, também os bens exteriores a 
nós, como por exemplo, a natureza e a cultura. Como temos lidado com os bens 
que nos foram dados? Temos sido bons administradores? Ou agimos como se 
fossemos os donos das coisas, esquecendo que elas apenas nos foram 
emprestadas? 

XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

«UM HOMEM RICO TINHA 
UM FEITOR…»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

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  
Segunda-feira, 23 de Setembro – S. Pio de Pietrelcina, Presbítero (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
 Terça-feira, 24 de Setembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
Quarta-feira, 25 de Setembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
 Quinta-feira, 26 de Setembro –S. Cosme e S. Damião, Mártires (MF)  
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Augusta Morais 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Céu Vieira  
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 27 de Setembro – S. Vicente de Paulo, Presbítero (MO) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Clara Oliveira 
Sábado, 28 de Setembro – S. Venceslau, Mártir e SS. Lourenço Ruiz e 
Companheiros, Mártires (MF) 
- 18h30 – Recitação do Terço – D. Beatriz 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XXVI do Tempo Comum 
- Leitores: Teresa Felgueiras (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Ingrid Van 
Dorpe (2ª Leitura); Teresa Felgueiras (Oração dos Fiéis) 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
 Domingo, 29 de Setembro – XXVI Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do XXVI Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está 
confiado  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Adília Santos (2ª Leitura); 
D. Céu Cruz (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego  
 

Senhor, ajuda-nos a reconhecermos que tudo o que temos  
foi-nos dado e ensina-nos a sermos bons administradores  
das riquezas que nos deste.  
Dá-nos o dom da fidelidade nas pequenas coisas, como nas grandes,  
para sermos merecedores da Tua confiança! 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

DIA 29 
DOMINGO - 09H00  

Quinta-feira, 26 de Setembro –S. Cosme e S. Damião, Mártires (MF)  
- ANIV. José António da Silva R. Lima (3ª feira) – int. família 
- ANIV. NATAL. Maria do Carmo Gonçalves Lima (4ª feira) – int. filha Susana 
- Almas do purgatório – int. devota 
- Manuel Afonso Novo e esposa – int. família 
- Manuel Taborda Ribeiro da Silva – int. esposa Rosa Marques 
- José Meira Lima e pais  
 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 28 
SÁBADO 
19H00  

Domingo, 29 de Setembro – XXVI Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Esta semana, haverá celebração da Santa Missa na quinta, na sexta e no sábado, às 19h00. Domingo, a 
Santa Missa será celebrada no horário habitual, isto é, às 09h00. 
2. Domingo, dia 29 de novembro, a partir das 09h30, realiza-se, em Valença, mais concretamente na 
Escola Superior de Ciências Empresariais do IPVC (Av. Pinto da Mota), a Assembleia Diocesana de 
Catequese. Com este acontecimento diocesano, consideramos iniciado, na nossa Diocese e Paróquia, o 
Ano Catequético e Pastoral. Recomendo aos nossos catequistas, mas também aos pais dos seus filhos 
que vão frequentar a Catequese neste novo Ano Pastoral, participem neste Encontro levando-os 
consigo. É um Domingo diferente e não se paga nada. Apenas devem levar algo para comer por lá.  
3. No final da Peregrinação Nacional do Apostolado da Oração ao Santuário de Fátima, que se realiza no 
dia 20 de outubro, os bispos portugueses consagram as dioceses de todo o país ao Coração de Jesus. 
Este é um momento histórico que acontece junto do monumento ao Coração  de Jesus, próximo da 
Capelinha das Aparições, e em que se espera a participação de milhares de pessoas associadas ao 
Apostolado da Oração. 
Este ano, a peregrinação nacional ao Santuário de Fátima encerra as comemorações dos 175 anos do 
Apostolado da Oração, agora Rede Mundial de Oração do Papa. Este é um momento especial de devoção 
ao Coração de Jesus e de encontro entre associados, zeladores e demais membros do AO de todo o país. 
Espero que o Núcleo do AO da nossa Paróquia se associe a esta Peregrinação! 

DIA 26 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 28 de Setembro – S. Mateus, Apóstolo e Evangelista (FESTA) 
- ANIV. Deolinda Gomes Morais (Domingo) – int. filha Maria 
- ANIV. Florinda do Rego Meira e José Gonçalves Lima – int. filha Maria 
- ANIV. Manuel Fernandes Rego Faria e esposa (Domingo)  – int. filha e família 
- ANIV. Manuel Pereira Rego (Domingo)  – int. filha Amaral 
- António Sampaio,  Angelina Martinha e filha Carminda – int. prima Maria 
- Joaquim Araújo Lima – int. pessoa amiga  
– José Sampaio Ribeiro – int. sobrinho José 
- ANIV. NATAL. Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada 
  Guilhermina Cunha – int. Ingrid Van Dorpe 
 - Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor – int. filho e irmão José 
- Maria Marta Cunha Rego e marido – int. afilhada 
– Maria Teresa Santos Meira, marido e filho – int. filhos

DIA 27 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sexta-feira, 27 de Setembro – S. Vicente de Paulo, Presbítero (MO) 
- 30º dia de António Jorge Silva Felgueiras – int. Confraria do SS. Sacramento 
-  ANIV. NATAL. José Manuel Gonçalves do Rego – int. amiga Cristina Cunha 
- 13º ANIV. Maria da Ascensão Lima de Araújo – int. afilhado e família 
- António Ribeiro de Sá 
- Familiares de Domingos Alves Viana 
– Maria da Costa de Oliveira Lima – int. filha Cristina, genro e netos 
- Rosa Luzia Barros de Miranda e marido – int. filha Alcinda 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Nesta semana, repenso a minha fidelidade a Deus e de que modo 

tenho utilizado os bens que Deus me deu para a minha 

santificação. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“OS FILHOS 
DESTE MUNDO 
SÃO MAIS 
HÁBEIS…” 

“NÃO PODEIS 
SERVIR A DEUS E 
AO DINHEIRO…” 

Embora Deus tenha criado o homem e lhe tenha dado um conjunto de 

bens para que ele pudesse viver, Deus deu-lhe também a liberdade para 

decidir como administrar estes bens.  Assim, os filhos deste mundo 

parecem ser mais hábeis do que os filhos da luz, no trato com as coisas e 

sobretudo com as pessoas, porque, tal como o esperto administrador 

compreendeu, é necessário saber quais as nossas verdadeiras prioridades. 

Neste caso, ele foi capaz de sacrificar o lucro que poderia obter, ao diminuir 

a dívida dos que deviam ao seu senhor, esperando que os que foram 

beneficiados, o pudessem ajudar quando ele precisasse. É verdade que 

este administrador foi interesseiro, mas ainda assim, ele deu prioridade ao 

valor da amizade em detrimento do dinheiro. Por isso, poderemos 

perguntar: Quais são as prioridades da minha vida?  

De que modo deveremos então administrar os bens que Deus nos deu? 

Qual o critério que deve presidir às nossas decisões? Jesus diz-nos que o 

critério é a fidelidade a Deus, o que também depende da fidelidade nas 

pequenas coisas do dia a dia. Na verdade, por vezes, podemos ser tentados 

pela mania da grandeza, quando na realidade, não se trata de fazer 

grandes feitos, mas tudo o que fizermos deve ser bem feito. Isto significa 

que as nossas decisões nascem das prioridades certas. Portanto, devemos 

usar os bens na exata medida em que eles nos ajudam a ser fiéis a Deus. 

 


