
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOLETIM 338 
17 NOVEMBRO A 
24 NOVEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Mal 4,1-2 
Salmo 
97 (98) 
2ª Leitura 
2 Tes 3,7-12 
Evangelho 
Lc 21,5-19 
 

Caros amigos:
 
Na esperança da vida que não tem fim, que nos abraça nestes últimos 
domingos do ano litúrgico, o Senhor alerta-nos para não nos deixarmos 
enganar. 
Como o Senhor não se impõe, e fala no silêncio do coração, em certa medida 
é fácil deixarmo-nos enganar pelas seduções do mais fácil, do mais rápido e 
do mais eficiente. 
Que o discernimento nos acompanhe ao longo da semana! 
Um santo Domingo e uma semana abençoada 
 

Jesus deixa-nos o alerta para não nos deixarmos levar ao sabor de qualquer 
vento que sopra! É fácil encontrarmos certezas dogmáticas, que à partida, se 
não estivermos seguros, também nos podem abalar. Não é difícil nos 
depararmos com o dilema entre o aceitar as certezas dos outros e o 
renunciarmos às nossas próprias convicções. É certo que a verdade não 
mora apenas e só na cabeça ou no coração do outro, nem pura e 
simplesmente na minha. Mas, se é importante reconhecer a parcela de 
verdade que está para além de mim, essencial é a confirmação da nossa fé 
em Jesus Cristo, para nos mantermos firmes e fiéis em todos os momentos 
da nossa vida. 

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
                                 SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

FIRMEZA - ”TENDE 
CUIDADO; NÃO VOS 
DEIXEIS ENGANAR!” 

 

 

 

Domingo, 17 de Novembro – XXXIII Domingo do Tempo Comum  
Encerramento da Semana de Oração pelos Seminários (colecta em favor do nosso 
Seminário) 
- 08h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Maria do Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do XXXIII Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Cruz (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Céu Vieira (2ª Leitura); 
D. Céu Cruz (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz 
Segunda-feira, 18 de Novembro – Dedicação das Basílicas de S. Pedro e S. Paulo, 
Apóstolos (MF) 
- Não há celebração da Eucaristia 
Terça-feira, 19 de Novembro  
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Augusta Morais 
- 18h00 – Eucaristia - Leitor: Sr. José Meira 
Quarta-feira, 20 de Novembro  
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Maria do Céu Vieira 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Vieira 
  Quinta-feira, 21 de Novembro – Apresentação de Nossa Senhora (MO) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório– D. Maria do Céu Cruz 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Cruz 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
Sexta-feira, 22 de Novembro – S. Cecília, Virgem e Mártir (MO) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Margarida Carlão 
 - 18h30 – Catequese dos 2º e 4º Anos 
Sábado, 23 de Novembro – S. Clemente I, Papa e Mártir (MF) 
- 10h00 – Catequese do 10º Ano 
- 15h00 – Reunião de Catequistas 
- 16h30 – Catequese dos 1º; 3º; 5º; 6º; 7º; 8º e 9º Anos 
- 17h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Beatriz 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do XXXIV Domingo do Tempo Comum da Solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Rei e Senhor do Universo. Anima a Liturgia o 7º Ano da 
Catequese  - Leitores: 7º Ano da Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 
 Domingo, 24 de Novembro – XXXIV Domingo do Tempo Comum  
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei e Senhor do Universo 
- 08h30 – Recitação do Terço pelas almas do purgatório – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia do XXXIV Domingo do Tempo Comum pelo Povo que me está confiado  
- Leitores: D. Céu Morais (Monição); Sr. José Meira (1ª Leitura); D. Arminda Correia  
 (2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração dos Fiéis) 
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix 
 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Senhor, dá-me uma fé firme em todos os momentos. 
Que seja capaz de dar testemunho do Teu grande amor por mim. 
Que a firmeza na fé seja o sustentáculo para dar testemunho 
e perseverar firme e fiel até ao fim. 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

DIA 23 
SÁBADO - 18H00  

Terça-feira, 19 de Novembro  
– ANIV. Eduardo Baptista de Amorim - int. filha Eulália 
- 1º ANIV. José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa, filha e neto 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa, filha e neto 
- Maria da Soledade Felgueiras Cunha e marido- Int. filhos  

MISSAS INTENÇÕES 

Sábado, 23 de Novembro – S. Clemente I, Papa e Mártir (MF) 
- ANIV. Augusto Ferreira – int. filha Lurdes Sá e netos 
- 5º ANIV. Piedade Fernandes da Cunha – int. nora Fátima 
- ANIV. Vítor Loureiro da Cruz – int. família 
- António Ribeiro de Sá – int. irmã Maria Olimpia 
- José Avelino Costa Martins e esposa – int. filhos 
- José Meira Lima e pais – esposa e filho 
- Manuel Assunção – int. esposa, filhas e netos 
- Manuel da Silva Matos, esposa e cunhada – int. filha 
 

DIA 19 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 20 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 20 de Novembro  
- ANIV. NATAL. Luciano Rodrigues da Costa Lima – int. neto Filipe 
- Guilhermina Martins e José Fernandes Penteado- Int. filha 
- Manuel Afonso Novo e esposa – int. família 
- Maria Augusta Gonçalves Pereira – int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário 

DIA 22 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

DIA 21 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quinta-feira, 21 de Novembro – Apresentação de Nossa Senhora (MO) 
- 5º ANIV. António Ângelo Frade Marinheiro – int. esposa e filhos 
- ANIV. António Gomes de Morais e esposa – int. filha Celeste 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 

Sexta-feira, 22 de Novembro – S. Cecília, Virgem e Mártir (MO) 
- ANIV. Januário Rodrigues da Costa – int. filha Emília 
- ANIV. Vítor Loureiro da Cruz – int. esposa   
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 

DIA 24 
DOMINGO- 09H00  

Domingo, 24 de Novembro – XXXIV Domingo do Tempo Comum  
- Pelo Povo que me está confiado  
 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana:  
APOSTOLADO DA ORAÇÃO: Maria de Lurdes Araújo Lima Lavarinhas (S. João e Padela) 
 € 46,00;  
MISSÕES: Celeste (Cruzeiro, Igreja e Sendim) € 120,00 
 
2. No próximo sábado, dia 23, pelas 15h00, há reunião de Catequistas para a preparação do 
Advento. Catequistas, por favor, não faltem! 
 
3. Estamos a organizar uma viagem à Terra Santa (Terra de Jesus) para setembro do próximo 
ano, mais concretamente de 01 a 07 de setembro. O preço por pessoa é de € 1 570,00 para um 
mínimo de 45 participantes. É necessário tirar passaporte. Para efeitos de pré-inscrição deverão 
as pessoas interessadas passar pelos Serviços Centrais da Paróquia, até ao dia 23 de abril, e 
deixar uma caução de € 300,00 que, no acto da inscrição definitiva (até ao dia 04 de agosto), 
será deduzida ao valor final. É uma oportunidade única para conhecer em profundidade os 
lugares, cidades e aldeias por onde Jesus nasceu, passou, pregou, fez milagres, morreu, foi 
sepultado e ressuscitou.  

 

 

PARA MEDITAR 

VIVER A PALAVRA 
Firmeza, Testemunho e Perseverança! Tentarei avivar estes três 

pilares na minha vida! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHO – 
“ASSIM TEREIS 
OCASIÃO DE DAR 
TESTEMUNHO” 

PERSEVERANÇA – 
“PELA VOSSA 
PERSEVERANÇA 
SALVAREIS AS 
VOSSAS ALMAS ” 

Daqui brotam grandes oportunidades de testemunho: quer seja da 

vivência das convicções onde assenta a minha fé, quer seja da ousadia de 

reconhecer a riqueza de que os outros são donos. 

Ser testemunho firme e autêntico da minha fé em contextos menos 

ortodoxos, menos conformes aos meus princípios, nem sempre é fácil, tão 

pouco atraente! É necessária uma fé firme, madura e comprometida. 

“Assim tereis ocasião de dar testemunho.” São tantos os exemplos que nos 

são legados, dia após dia, de gente que é capaz de dar a própria vida para 

testemunhar o seu amor incondicional por Jesus Cristo. 

Hoje, mais que nunca, a perseverança é um preciosíssimo dom de Deus. É 

também fruto das minhas conquistas e renúncias do dia-a-dia! Começar 

poderá estar ao alcance de muitos, chegar ao fim, já fará parte somente 

daqueles que forem capazes de canalizar todas as energias em direção ao 

objetivo que se pretende alcançar! 

É fácil manter-se fiel, quando tudo está bem, quando o contexto até está 

de acordo com os meus princípios e desejos. O desafio começa a partir do 

momento em que a situação muda de cenário! Quando tudo parece 

contrário ao que penso, acredito e valorizo como bem maior tanto para 

mim como para os que me rodeiam. Mas é nesse preciso momento que 

sou chamada a perseverar, a ser fiel aos meus compromissos e desejos 

iniciais: “Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas”.


