
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 341 
08 DEZEMBRO A 
15 DEZEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Gen 3,9-15.20 
Salmo 
97 (98) 
2ª Leitura 
Ef 1,3-6.11-12 
Evangelho 
Lc 1,26-38 
 

Caros amigos:
 
Neste domingo caminhamos de uma forma especial com o abraço da Mãe! 
Na Solenidade da Imaculada Conceição podemos contemplar como Deus 
prepara e encontra em Maria uma digna morada para o Seu Filho. Como 
Maria, somos chamados a abrir a nossa casa, o nosso coração, para que Deus 
nos venha habitar. Porque somos humanos e nascemos pecadores, no dia do 
nosso Batismo foi feita uma oração, pedindo ao Senhor que, pela Sua graça, 
o mal não tivesse em nós a última palavra. Fomos ungidos com o óleo da 
fortaleza, para sairmos vitoriosos desta nossa luta quotidiana contra o mal. 
Pelo Batismo tornamo-nos templos do Espírito Santo, somos habitados por 
Deus. 
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada, com Maria no 
coração! 

Desde pequenino que este dia da Imaculada Conceição tem, para mim, uma marca 
muito especial. Lembro-me de, quando era criança, que era este o dia em que 
começávamos a fazer o Presépio; com o pinheiro, uma cabana de palha, pedras, 
areia, musgo e muitas figurinhas de barro, pintadas à mão. Havia lugar no Presépio 
para as montanhas e para os riachos, para o burro e para o boi, para as ovelhas e 
pastores, num jeito de dizer que toda a criação participava na festa da vinda do 
Messias. E não faltavam os pobres, a gente simples do campo, e outras figuras, até 
chegar a vez dos Magos. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das 
mulheres, com a bilha de água ao ombro, às crianças que brincam… tudo isso nos 
lembrava a santidade do dia-a-dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as 
coisas de todos os dias, quando Jesus partilha connosco a sua vida divina.  

«MARIA A MAIS BELA  
CASA DE DEUS»  

II DOMINGO DO ADVENTO – ANO A 
                          SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

 

 

 

Domingo, 08 de Dezembro – Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, 
Padroeira de Portugal – II Domingo do Advento 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Beatriz 
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria e II Domingo 
do Advento, pelo Povo que me está confiado e pelas intenções pedidas 
- Leitores: D. Rosa Carvalho (Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Arminda Correia (2ª 
Leitura); D. Rosa Carvalho (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 
Segunda-feira, 09 de Dezembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
- 21h15 – Escola MCC – Centro Paulo VI 
 Terça-feira, 10 de Dezembro  
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Augusta Morais 
- 18h00 – Eucaristia - Leitor: D. Augusta Morais 
Quarta-feira, 11 de Dezembro – S. Dâmaso I, Papa (MF) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Maria do Céu Vieira 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Vieira 
  Quinta-feira, 12 de Dezembro – Nossa Senhora de Guadalupe (MF) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Maria do Céu Cruz 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Maria do Céu Cruz 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
  Sexta-feira 13 de Dezembro – S. Luzia, Virgem e Mártir (MO) 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Margarida Carlão 
- 18h30 – Catequese dos 2º e 4º Anos 
- 19h00 – Catequese do 10º Ano 
Sábado, 14 de Novembro – S. João da Cruz, Presbítero e Doutor da Igreja (MO) 
Missa Vespertina do III Domingo do Advento 
- 16h30 – Catequese dos 1º; 3º; 5º; 6º; 7º; 8º e 9º Anos 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – 5º Ano da Catequese 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do III Domingo do Advento. Dinamiza a Liturgia o 5º Ano da 
Catequese - Leitores: 5º Ano da Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz 
- Curso para novos Ministros Extraordinários da Comunhão 
Domingo, 15 de Dezembro –III Domingo do Advento 
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira 
- 09h00 – Eucaristia do III Domingo do Advento, pelo Povo que me está confiado e pelas intenções 
pedidas 
- Leitores: D. Céu Vieira(Monição); Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Margarida Carlão (2ª Leitura); 
D. Céu Vieira (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Senhor, tenho medo que venhas a minha casa, que me descubras que me encontres 
distraída e não reconheça os teus convites, os teus abraços e as tuas eleições sobre 
mim. 
Senhor, tenho medo de não decifrar o teu querer, de não me sentir agraciada, 
de não merecer a tua visita neste espaço cheio de tanto e tantos… 
Olha o meu regaço, que, mesmo no inverno, anseia a luz. Habita-me! 
 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 14 
SÁBADO - 18H00  

Terça-feira, 10 de Dezembro  
- ANIV. NATAL. Maria Teresa Rodrigues de Morais – int. filhos 
- ANIV. NATAL. Rosa Neiva (2ª feira) – int. irmã Gracinda 
- ANIV. NATAL. Teresa Gonçalves Rodrigues (2ª feira)  – int. marido e família 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
– Maria Alice de Sousa Viana – int. irmão Manuel, cunhada e sobrinha 
– Maria das Dores da Costa Jácome – int. Marido Joaquim e filhas 
- Maria Gracinda Martins Ferreira e esposa – int. afilhada Dolores 
- Pais de Manuel Domingos C. Silva – int. filho Manuel 
- Sebastião Vilas Boas Neto – int. esposa 
 

MISSAS INTENÇÕES 

DIA 10 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 11 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

DIA 12 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 11 de Dezembro – S. Dâmaso I, Papa (MF) 
- ANIV. Manuel Domingues Rodrigues Lima – int. família 
- ANIV. Manuel Rodrigues de Araújo – int. filha Ângela 
– Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes 
– António Carvalho – int. filha Isaura 
- António Rodrigues Coutinho e Maria Conceição Correia Silva - int. amiga Claudine 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
- Arminda Rodrigues Rego Lima – int. família 
 

DIA 15 
DOMINGO- 09H00  

Domingo, 15 de Dezembro – III Domingo do Advento  
- Pelo Povo que me está confiado – int. Pe Alfredo 
 

Quinta-feira, 12 de Dezembro – Nossa Senhora de Guadalupe (MF) 
- ANIV. Isaura de Morais Lima – int. família 
- 18º ANIV. Manuel Sampaio Meira – int. família 
- António Rodrigues Alves - int. esposa e filhos 
- Maria Teresa Rodrigues de Morais- int. irmã Maria 
- Rogério Fernando Morais – int. esposa 
- Dionísio Rodrigues Ferreira Saborido – int. Confraria S. Tiago 

DIA 13 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Sexta-feira 13 de Dezembro – S. Luzia, Virgem e Mártir (MO) 
- ANIV. Judite R. Castro Silva – int. marido 
- ANIV. César Augusto Fagundes do Rego – int. esposa 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- Carma Martins Neiva e marido José – int. filhos 
- Manuel Alves Cruz e filho – int. esposa 

Sábado, 14 de Dezembro – S. João da Cruz, Presbítero e Doutor da Igreja (MO) 
- ANIV. Rosa Luísa de Almeida do Rego (Domingo) – int. família 
- ANIV. NATAL. Manuel Sá (Domingo) – int. esposa Lurdes Sá e filhas 
- António Ribeiro de Sá – int. amigos 
- José Dias de Brito e esposa – int. filho José e família 
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada Guilhermina Cunha –  
   int. Ingrid Van Dorpe 
- Manuel Augusto Marques e Olga dos Santos Matos – int. afilhada 
– Manuel Rodrigues Sá Lima e esposa Maria dos Anjos – int. filhos 
- Maria Constança Santos Lima Morais – int. Confraria de S. João 
- Maria da Conceição Fernandes Rego – int. marido 
– Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido – int. filha Maria 
- Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. pessoa amiga 
– Maria Teresa Santos Meira, marido e filho- int. filhos  
- Rosa Meireis Pereira – int. marido e filhos 

 

 

VIVER A PALAVRA Vou descobrir como veio hoje Deus ao “meu espaço”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«SOMOS HABITADOS 
POR DEUS» 

«ACOLHER COMO 
MARIA» 

Também nós, pelo nosso Batismo, somos habitados por Deus! O mesmo Espírito 
Santo, que gerou Jesus no seio da Virgem Maria, faz com que a água da fonte 
batismal nos regenere, nos lave e nos purifique do pecado, para nos tornarmos 
morada santa de Deus, templos vivos do Espírito Santo. Não deixamos, por isso, 
de ser pecadores, mas doravante lutamos contra o vírus egoísta do pecado, na 
certeza de que o mal não terá sobre nós a última palavra. A unção no peito, com 
o óleo da fortaleza, recorda-nos que “esta luta é magnífica, porque nos permite 
cantar vitória, todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida” (GE 158). 
Somos habitados por Deus! Isto faz-nos voltar a pensar, não apenas em Maria, a 
mais santa das moradas do Altíssimo, mas na primeira habitação material de 
Jesus: o pobre curral de Belém. Segundo certa tradição, este curral aparece do 
meio de um palácio em ruínas, sinal visível da nossa humanidade decaída e 
destruída pelo pecado. Este cenário diz-nos que Jesus é a novidade, no meio de 
um mundo velho, e que Ele veio para curar e reconstruir, para reconduzir a 
nossa vida e o mundo à beleza inaugural da criação, nas suas origens. Pensemos 
então: assim como o curral, onde Jesus nasce, é o que sobra do mundo velho, 
assim da nossa ruína, da nossa desgraça, Deus é capaz de abrir um caminho de 
salvação e reconstruir em nós o templo santo da Sua morada. Tenhamos 
esperança! 

Caríssimos amigos e irmãos: não deixemos então de construir o Presépio, em 
família, em nossa casa, mas façamo-lo ao jeito de Maria, a Mãe que preparava o 
berço do Menino, não atulhando-o de coisas, mas com um coração silencioso e 
recolhido, puro e imaculado, despojado e acolhedor, esperançoso e confiante; 
enfim, um coração totalmente preenchido pela graça de Deus, um coração que 
só sabe dizer “sim” a Deus. Um coração que não deseja mais nada do que fazer 
de Si mesma o mais belo Presépio para Deus habitar o nosso mundo. 
Como Maria, deixemos Jesus nascer e habitar em nós. Se O deixarmos nascer e 
habitar em nós, seremos também nós a nascer, de novo com Ele, neste Natal. 
Boa preparação do Natal! 

No centro, é claro, estava, está e estará sempre Jesus, Deus feito Menino, que 
tem a seu lado as figuras de Maria, a Mãe que O contempla e mostra a quantos 
vêm visitá-l’O, e a de José, que guarda e protege a Sagrada Família. 
Pensando bem, fazia todo o sentido começar a dar forma ao Presépio, a 
primeira casa de Jesus, precisamente neste dia da Imaculada Conceição. 
Recolhida e hospitaleira, Maria tornara-Se a mais bela casa de Deus, a digna 
morada, que o Pai preparou para o seu Filho! Para Jesus, como para nós, a sua 
primeira morada é o seio de sua Mãe. Maria é a primeira e a mais digna morada, 
que Jesus podia encontrar, para nascer e habitar no meio de nós. Uma morada, 
que não é um palácio em ruínas, destruído pela desordem, ou uma casa 
atulhada de luxo ou de lixo. Mas um coração puro, recetivo e harmonioso, sem 
sombra de pecado. Maria, a cheia de graça, é a criatura humana, plenamente 
habitada pelo amor de Deus. 


