
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 332 
06 OUTUBRO A 
13 OUTUBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Hab 1,2-3; 2,2-4 
Salmo 
94 (95) 
2ª Leitura 
1 Tim 1,6-8.13-14  
Evangelho 
Lc 17,5-10 
 

Caros amigos:  
 
A fé é o tema central deste Domingo. Mas o que é a fé, e para que serve 
a fé? 
A fé é simplesmente gratuita. Ela não nos isenta ou aligeira as agruras 
e exigências do existir mas implica-nos a vivenciá-las com a oferta da 
plenitude de nos sabermos com Deus e para Deus. Assim, sendo dom 
de Deus e esforço nosso, a fé é vida esperançada, é vida amada e 
amante. Ela é acima de tudo uma relação de amor com Deus que 
transforma a vida com os irmãos. 

É estranha a oração dos apóstolos, como se a fé fosse um suplemento 
energético, um aumento de força para superar as exigências do 
Evangelho. Talvez não tivessem ainda percebido que a fé não é um 
conjunto de verdades, um amontoado de velhos dogmas ou de credos 
repetidos, mas é um encontro, um abraço, um arder do coração: é a 
descoberta de Cristo! A fé é o acolhimento do dom que Deus faz de si 
mesmo. É um respirar no suspiro maravilhado de Deus!. 
 

XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                              ANO MISSIONÁRIO 

«AUMENTA A NOSSA 
FÉ»  

 

 

 REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 

Domingo, 06 de Outubro – XXVII Domingo do Tempo Comum 
- Dia de eleições legislativas 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Rosa Carvalho 
- 09h00 – Eucaristia do XXVII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª 
Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego  
Segunda-feira, 07 de Outubro – Nossa Senhora do Rosário (FESTA) 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – Pe. Alfredo 
- 19h00 – Eucaristia de  7º dia do Padre Manuel da Costa – int. Pe. Alfredo e Paróquia 
- Leitora: D. Margarida Carlão  
 Terça-feira, 08 de Outubro  
- Não há celebração da Eucaristia 
Quarta-feira, 09 de Outubro – SS. Dionísio, Bispo e Companheiros Mártires 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Maria do Céu 
Vieira 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Maria do Céu Cruz 
 Quinta-feira, 10 de Outubro  
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Margarida Carlão 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Meira 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Sexta-feira, 11 de Outubro – S. João XXIII, Papa – (Mf) 
- Catequese no horário a combinar com a Catequista 
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Isabel 
- 19h00 – Eucaristia  
- Leitor: Sr. José Rego 
Sábado, 12 de Outubro 
- 16h30 - Catequese 
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do XXVIII do Tempo Comum. Anima a Liturgia o nosso Grupo 
de Catequistas – Rito do Envio 
- 21h00 – Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
- Leitores: Catequistas 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
 Domingo, 13 de Outubro – XXVIII Domingo do Tempo Comum 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Rosa Carvalho 
- 09h00 – Eucaristia do XXVIII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho (2ª 
Leitura); D. Céu Cruz (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix  

Senhor, minha fortaleza e meu refúgio, em Ti confio, em Ti quero confiar. 
Quero fiar-me no teu amor Criador, que me chama e me conduz, que me restaura e me 
ilumina… 
Quero entregar-me às tuas promessas, como a água se entrega ao rio pelo sonho do mar, 
Quero abrir-me à graça, suspeitando apenas que tens em mente mimar-me e salvar-me! 
Arranca dos meus olhos a neblina dos medos, unge-me as mãos com a arte da confiança. 
Desprende os meus pés do atilho das certezas, apascenta-me nos prados da esperança. 
Eis-me aqui, Senhor, podes enviar-me… 
Eu creio, Senhor, quero acreditar e fiar-me em Ti! Mas aumenta a minha débil fé! 
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

DIA 13 
DOMINGO - 09H00  

Segunda-feira, 07 de Outubro – Nossa Senhora do Rosário (MO) 
- Em honra de Nossa Senhora do Rosário – int. Confraria de Nosa Senhora do Rosário 
- 7º dia do Padre Manuel da Costa – int. Pe. Alfredo e Paróquia 
- ANIV. Mário Joaquim Rodrigues Lopes Lima – int. esposa e filha 
- Joaquim Teixeira Elias – int. esposa e família 
- Manuel do Rego Miranda Alpuim – int. família.  
- Maria Gracinda Martins Ferreira e marido – int. filhos 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 12 
SÁBADO 
19H00  

Domingo, 13 de Outubro – XXVIII Domingo do Tempo Comum 
- Pelo Povo que me está confiado  

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

5. No próximo fim-de-semana há Catequese Paroquial, no horário habitual. 
6. Informação sobre o corte na antiga EN13-3, na reta de Vila Nova de Anha, entre 07 de Outubro de 
2019 e 15 de janeiro de 2020, para construção de passagens hidráulicas, no âmbito da empreitada de 
construção do novo acesso ao Porto de Mar. 
O desvio de pesados de mercadorias será efectuado pela N13, ao passo que se chama a atenção para 
o previsível aumento de tráfego de veículos ligeiros na Avenida 9 de julho entre a intercepção com a 
EN13-3 e a ligação a Chafé. Nesse sentido, em algumas zonas da Av. 9 de julho, a velocidade máxima 
será limitada a 30km/h. 
Pede-se a colaboração de todos no cumprimento destas medidas de precaução, ao não 
estacionamento de veículos em locais não autorizados, assim como na sensibilização da população 
para esta situação temporária. 

DIA 07 
SEGUNDA-FEIRA 
19H00  

Sexta-feira, 11 de Outubro – S. João XXIII, Papa – (Mf) 
- ANIV. NATAL. Manuel Ribeiro Pereira – int. filha 
– Albino Barbosa Barreto – int. esposa Lurdes 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
- Arminda Rodrigues Rego Lima – int. família 
– Avelino Iglésias Lopes – int. filhos 

DIA 09 
QUARTA-FEIRA 
19H00  

Quarta-feira, 09 de Outubro – SS. Dionísio, Bispo e Companheiros Mártires 
- ANIV. Rosalina Gomes da Costa Castanho – int. filho José 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- António Martins Gonçalves – int. filha e genro 
– António Gonçalves Damião e Silva – int. esposa 
- António Rodrigues Coutinho – int. cunhada Rosa Marques 
- Bruno Alves – int. Maria da Luz, Tiago e Ângela 
 

DIA 10 
QUINTA-FEIRA 
19H00  

Quinta-feira, 10 de Outubro  
- ANIV. Alexandre Alves – int. família 
- 2º ANIV. Alice Dias Sousa – int. filha e genro 
– Maria das Dores da Costa Jácome – int. marido e filhas 
- Maria Teresa Rodrigues Morais – int. Confraria de S. Tiago 

DIA 11 
SEXTA-FEIRA 
19H00  

Sábado, 12 de Outubro 
-ANIV. NATAL. Aires Sampaio Alves Ferreira (Domingo) – int. esposa 
- Beatriz Barros Gomes – int. marido, filhos e netos 
- José Gonçalves Carvalho e esposa – int. filha 
- Francisco Loureiro de Passos – int. pais 
- Manuel Alves Cruz e filho – int. sobrinho 
- Maria Ângela Rodrigues de Araújo e marido – int. netos 
- Maria Constância Santos Lima Morais- nt. pessoa amiga 
- Maria da Luz Ribeiro Morgado- int.  família 
– Maria Teresa Santos Meira, marido e filho – int. filhos  
- Mário Joaquim Rodrigues Lopes Lima – int. sobrinho Paulo 
- Palmira Ribeiro dos Santos Lima e marido – int. filhos 

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Vou ter como referência para a minha vida Aquele que se fez servo 

por amor. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

“SE TIVÉSSEIS FÉ 
COMO UM GRÃO 
DE MOSTARDA….” 

“SERVO INÚTIL”  

Para Jesus basta um grão de minúsculo de fé, como a microscópica semente 
de mostarda, para plantar noutros mares aquilo que pensávamos que vivesse 
só de terra! A fé é um grão cheio de vida, um nada que detona de vida! As 
sementes não se acumulam, mas estão feitas para dar mais vida. É um pouco 
mais de existência e um suplemento de alma! É ela que age nos subterrâneos 
da história sem ambicionar convulsivamente um lugar na cena do mundo. É 
um olhar, uma arte, um modo de ver o mundo como Deus o vê. A fé não trata 
de plantar com magia árvores no mar – nem sequer Jesus as plantou – mas 
procura ser serva da potência de vida que a cada um foi confiada! Ter fé é 
aceitar, na humilde pequenez do próprio mundo, o prodígio do amor que 
tudo transforma. É acreditar que são os gestos mais simples que fazem os 
milagres e que basta um punhado de sementes na mão de Deus, uma gota 
de orvalho e um olhar de esperança, para que o sonho divino se torne 
realidade.  

A fé é mesmo inútil, porque não tem utilidade, não paga contas, não cura 
doenças, não supera exames, nada pretende! Ela é como o servo inútil que 
não tem protagonismos. O escravo não tem rosto, não se vê, mas desaparece 
por detrás do serviço, de modo que só aparece o bem por ele realizado. No 
Evangelho, é Jesus o servo que desaparece por detrás do amor, o único que 
se desenraíza de si mesmo para enraizar-se totalmente em Deus. É Jesus o 
“servo inútil” de Deus, que de rico se fez pobre, que de patrão se fez escravo, 
ajoelhando-se aos pés dos mais pequenos, lavando-os e beijando-os. É Jesus 
o servo do amor crucificado. A fé não é então acreditar nalguma coisa, nem é 
decorar uma enciclopédia de ideias, mas é acreditar em alguém: n’Aquele que 
se fez Servo por amor. É acreditar na preciosa semente divina que o Pai 
lançou na história da humanidade: o seu Filho Jesus. Ele, caros amigos, é o 
Evangelho! 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1.   Donativos da semana: - Obras da Igreja: € 100,00 
2. Com o Motu Proprio “Aperuit illis", o Santo Padre, o Papa Framcisco estabelece que “o III 
Domingo do Tempo Comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”. 
Este documento, foi publicado no dia em que a Igreja celebra a memória litúrgica de São Jerónimo, 
início dos 1 600 anos da morte do conhecido tradutor da Bíblia em latim que afirmava: “A 
ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo”. 
 3. Neste mês de Outubro, Mês Missionário Extraordinário, o Santo Padre reza para que “o Espírito 
Santo possa promover uma nova primavera missionária para todos os que são batizados e 
enviados pela Igreja de Cristo”, membros de uma “Igreja peregrina que é missionária por natureza”. 
Rezemos com ele para que seja um mês profícuo na oração pela missão da Igreja! 
4. Vai proceder-se, na nossa Paróquia, como já é habitual no mês de Outubro, ao peditório porta a 
porta para as Missões. Colabore com os membros da LIAM que se vão encarregar desta tarefa. 
 


