
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 342 
15 DEZEMBRO A 
22 DEZEMBRO 2019 

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

1ª Leitura 
Is 35,1-6ª.10 
Salmo 
145 (146) 
2ª Leitura 
Tg 5,7-10 
Evangelho 
Mt 11,2-11 
 

Caros amigos:
Este Domingo da alegria é perpassado pela esperança. Jesus convida-nos a 
celebrar com Ele a festa dos que acolhem, em tantos sinais pequeninos, a 
abundância da sua graça libertadora. Que nunca nos amedrontem as 
estatísticas magras, e os prognósticos indigentes porque mesmo no pouco 
pode estar tudo… o que precisamos para viver. 
Deus manifesta-se de forma criativa em cada recanto da nossa história e 
convida-nos ao anúncio da boa notícia. 
 

Numa mentalidade habituada a esperar um Messias mundano, justiceiro, munido 
de força e de uma autoridade fundada na imposição são naturais as dúvidas que a 
João Batista suscitou a manifestação mansa de Jesus, despida de aparato e de 
prepotência. Parece a nova edição da brisa em que Elias reconhece Deus. E a 
resposta de Jesus é a evidência de um caminho de libertação que começa no 
escondido do coração, tão recatado e discreto que, de início, parece ausência, mas 
há-de extravasar até deixar um rasto de frescura no mundo árido da indiferença. 
Os pequenos são ouvidos, os frágeis merecem atenção, os que não tinham 
importância são considerados… está é a revolução silenciosa de Jesus. A mesma 
que, ainda hoje, mais do que as palavras que dizemos sobre Ele, temos de fazer 
surgir. O Reino em que Deus quer reinar é uma família em que todos são 
respeitados, considerados, curados, amados. Este é o “cartão de crédito” do seu 
banco de misericórdia! 

«RECONHECER»  

III DOMINGO DO ADVENTO – ANO A 
            DOMINGO GAUDETE 

                          SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

 

 

 

Domingo, 15 de Dezembro –III Domingo do Advento 
Bênção da imagens do Menino Jesus que se vão colocar no Presépio na noite de Natal 
- 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 
Segunda-feira, 16 de Dezembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
- CNE – Chegada da Luz da Paz de Belém 
 Terça-feira, 17 de Dezembro – Início da Novena de Natal ou do Menino 
- 83º Aniversário Natalício do Papa Francisco 
- 09h30 – Visita aos doentes e idosos da Paróquia 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição – D. Augusta Morais 
- Leitora: D. Augusta Morais 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Quarta-feira, 18 de Dezembro – Expectação de Nossa Senhora (MF) - Novena de Natal 
- 14h30 – Natal no Lar, Centro de Dia e ATL 
- Não há Atendimento Paroquial 
- 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, 19  de Dezembro – Novena de Natal e início do Tríduo em honra do Sagrado 
Coração de Jesus  
- 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 
  Sexta-feira 20 de Dezembro – Novena de Natal com Tríduo em honra do Sagrado Coração 
de Jesus 
- 17h00-18h00- Atendimento Paroquial (Serviços Centrais) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia - Leitora: D. Margarida Carlão 
Sábado, 21 de Dezembro – Missa Vespertina do IV Domingo do Advento, Novena de Natal e 
encerramento doTríduo em honra do Sagrado Coração de Jesus 
- 15h00-17h00 – Confissões gerais de preparação para o Natal 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – 6º Ano da Catequese 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do IV Domingo do Advento. Dinamiza a Liturgia o 5º Ano da 
Catequese- Leitores: 6º Ano da Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Miguel Sousa 
Domingo, 22 de Dezembro –IV Domingo do Advento com Novena de Natal 
- 09h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz 
- 10h00 – Eucaristia do IV Domingo do Advento, pelo Povo que me está confiado com o Baptismo 
menino João Filipe Maciel Lima e bênçao das senhoras grávidas. 
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Céu Morais 
Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

Senhor, quero passar de mirone a sentinela, para que os teus sinais me possam fecundar. 
Dá-me impulso para que, de espectador assuma a personagem a quem entregas uma 
missão! Faz-me passar de inquiridor a doente para que eu deixe que me cures cegueiras, 
paralisias  
e lepras. Ajuda-me a passar de adivinho a profeta para que a tua mensagem possa vivificar  
nos meus membros, possa alastrar até mais além dos meus passos,  
tangida pelo sopro do teu Espírito. Senhor, faz-me ressonância da tua alegria! 

REZAR A PALAVRA E 
CONTEMPLAR O MISTÉRIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 21 
SÁBADO - 18H00  

Terça-feira, 17 de Dezembro – Início da Novena de Natal ou do Menino 
- ANIV. Armindo Oliveira Ferreira, esposa e filho – int. filha Rosa e irmã 
- 38º ANIV. Isaura de Morais Lima (2ª feira) – int. família 
- ANIV. Jardilina Crespo Faria e marido José (2ª feira) – int. filhos 
- ANIV. Luciano Rodrigues da Costa Lima (2ª feira) – int. esposa 
- ANIV. Maria da Conceição Rodrigues Meira (2ª feira) – int. filha Augusta 
- ANIV. José Joaquim Rodrigues Santos Lima (08 de dezembro) – int. filha Maria 
- ANIV. NATAL. Maria da Conceição Correia Lima (08 de dezembro) – int. filho Manuel 
- ANIV. NATAL. Teresa Conceição da Cruz (08 de dezembro) 
- Abílio do Rego São João – int. esposa e filho 
- António Afonso Dias Júnior – int. esposa 
 

DIA 17 
TERÇA-FEIRA 
18H00  

DIA 18 
QUARTA-FEIRA 
18H00  

DIA 19 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

Quarta-feira, 18 de Dezembro – Novena do Menino  
- ANIV. Alexandre Martins Correia, pais, sogro e cunhado – int. esposa e filhas 
- ANIV. Armindo Oliveira Ferreira e esposa – int. filha 
- ANIV. NATAL. Arnaldo Rodrigues de Almeida – int. filho Carlos e esposa 
- ANIV. NATAL. Domingos Fernandes – int. filho Alberto 
- José Rocha Fernandes – int. esposa Maria 
- Manuel Augusto Marques e Olga dos Santos Matos – int. madrinha 
- Manuel Peixoto Balinha – int. amigo 
- Maria Augusta Gonçalves Pereira – int. Fátima Moreira  
- Maria José Dias de Sousa (08 de dezembro) – int. filha Maria do Carmo 
- Vítor Manuel Fernandes Meira e seus pais – int. Renato, esposa e filhas 
 

DIA 22 -DOMINGO- 10H00  
 

IV Domingo do Advento - Pelo Povo que me está confiado  

Sexta-feira 20 de Dezembro – Novena do Menino  
- ANIV. Maria Alves Lima – int. família 
- ANIV. NATAL. Beatriz Clara da Silva Meira – int. filho José e família 
- Albertina Clara Silva – int. João Damião 
- Ângelo Rafael do Rego e esposa Maria da Luz – int. pessoa amiga 
- Guilhermina Martins e José Fernandes Penteado- Int. filha 
- Manuel de Jesus Pereira Barreto Novo e esposa – int. filha Lúcia 
 

DIA 20 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

Quinta-feira, 19  de Dezembro – Novena do Menino 
- Em honra de S. José e da Virgem Santa Maria – int. devota 
- ANIV. Maria Alves Pereira Lima – int. filha Rosa 
- ANIV. Rosa Alves Lima – int. filha Rosa 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
- António Martins Gonçalves (08 de dezembro) – int. filha e genro 
- Felizardo António Correia Varela – int. Deolinda e família 
- Maria Teresa Gomes de Sá (08 de dezembro) – int. marido 
- Padre Manuel Maciel Fraga – int. pessoa amiga 

Sábado, 21 de Dezembro – Novena do Menino  
- ANIV. Joaquim Ribeiro Meira (Domingo) – int. filha Maria 
- ANIV. Maria Alves Pereira Lima (5ª feira) – int. filha Amaral 
- ANIV. Rosa Amorim Novais, marido e pais – int. prima Lurdes 
- ANIV. Rosa da Conceição Correia Viana – int. filha Maria 
- ANIV. NATAL. António Joaquim Cardoso Lopes Lima – int. esposa e filhos 
- António Ângelo Frade Marinheiro – int. esposa e filhos 
- António Rodrigues da Silva – int. esposa e filhas 
- Joaquim Gonçalves Canário – int. esposa e filhos 
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa, filhos e neto 
- Manuel Assunção – int. filha Maria da Luz e netos Ângela e Tiago 
- Manuel Augusto Leal Mourão - int. esposa e família 
- Maria de Lurdes Alves Araújo – int. marido e filhos 
- Maria Teresa Santos Meira – int. amiga 
– Pais de Deolinda Viana 
- Rosa da Conceição Rego Silva Novo e marido – int. neto Duarte 
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família 

 

 

VIVER A PALAVRA Vou permitir que, na turbulência dos meus defeitos, Deus possa 
semear a potência dos seus milagres. 

PARA MEDITAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«O ENVIO DO 
MENSAGEIRO» 

«O MAIOR E O 
MENOR» 

A distinção entre maior e menor está viciada pelos critérios de uma 
sociedade que valoriza a quantidade numérica, a utilidade, a eficiência e 
condensa em estatísticas grandezas que não podem ser mensuráveis 
como a solidariedade, a disponibilidade, o serviço... Tememos sempre 
perder. Amedronta-nos ficar aquém. Aquele que se destaca de nós passa 
a constituir uma ameaça. E aqui começa a guerra. Desmotivam-nos os 
prognósticos derrotistas. Frustram-nos as avaliações com nota baixa. 
Parece que apenas nos acalma estar no topo do mundo. Porém, a 
liberdade de João desafia esta visão da vida. Ele avança com uma 
gratuidade feliz, com uma coragem sem disfarces, com a simplicidade da 
fé. Estes são os ingredientes da profecia. Ide contar! Mas para contar, é 
preciso acreditar! Só aquele que acredita pode ser acreditado.  

As evidências do seu Reino têm características precisas, também os seus 
mensageiros. O mensageiro de Jesus é aquele que deixa semear, na sua 
própria fragilidade, o milagre da Palavra e a deixa crescer até explodir em 
mensagem. Nas areias insossas dos seus temores deixa irromper a alegria 
divina, na vastidão do seu silêncio interior torna-se capaz de harpejar 
notas de esperança, no descolorido da sua incapacidade, deixa Deus 
escrever as cores da sua Luz. O mensageiro de Jesus deixa o seu vazio ser 
habitado por Ele e o seu deserto transforma-se num campo semeado. “Os 
sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e 
determinação, renunciando às pressas. (…) É preciso não se deixar 
bloquear pela insegurança; não se deve ter medo de arriscar!” (Papa 
Francisco, CV 142) A Palavra é a segurança do mensageiro! 
Já não é precisa a delicadeza das roupas, para quem se veste com a 
delicadeza do amor; não vive obcecado por direitos, aquele a quem a 
justiça do Reino alimenta os sonhos. O mensageiro de Jesus não se deixa 
agitar por ventos pequenos, mas deixa-se orientar pelo Espírito que 
“sopra onde quer”, naquele sentido jubiloso que repara paralisias, 
cegueiras, lepras para preparar o caminho rumo ao encontro sempre 
desejado, esperado e acreditado: o Senhor vem! 


