
 
 
REZAR A 
PALAVRA 
 
 
 
 
 
 
VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 
 
 
 
 
 
 

 
 
Senhor, creio que transformas o deserto em vida, onde a surpresa da ternura  
se esconde e confunde a teimosia das fugas. Creio que Te basta o meu pouco 
para dele fazeres muito e sobrar em abundância. Senhor, creio que me amas 
e, atento à minha fome, te dás em alimento e desejas habitar em mim. 
Hoje ajoelho e adoro… Creio que estás em mim, Pão Vivo que desce do Céu. 
 
 
 
Domingo, 02  de Junho - Corpo de Deus 
- SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO 
- 08h00 – Missa pelo Povo 
-  1 1h00  – Missa da Catequese 
-  1 5h30 – Vésperas e Procissão de Corpo de Deus – Sé Catedral 
Segunda-feira, 03 de Junho 
- 19h00 – Recitação do Terço – 1º Ano de Catequese   
- 19h30 - Missa 
Terça-feira, 04 de Junho 
- 19h00 – Recitação do Terço – 3º Ano de Catequese 
- 15h30 – Grupo de Oração com a presença das Irmãs de Cristo Betânia 
(Cura Interior) 
- 19h30 - Missa   
Quarta-feira, 05 de Junho 
- 19h00 – Recitação do Terço – LIAM - 19h30 - Missa 
Quinta,feira 06 de Junho - 1ª Quinta-feira 
- 19h00 – Recitação do Terço – 7º Ano de Catequese  
- 19h30 - Missa 
Sexta, 07 de Junho - 1ª Sexta-feira  
- 14h00–16h00 - Encontro de Zeladores do AO e Concelebração 
Eucarística – Santa Luzia  
- 19h00 – Recitação do Terço - AO  
- 19h30 - Missa 
Sábado, 08 de Junho 
- 19h00 – Recitação do Terço  
- 19h30 – Missa  
- A.M.V.N.A. – II NOITE POPULAR – Noite de convívio no Centro Cívico 
Domingo, 09 de Junho - X DOMINGO DO TEMPO COMUM 
- PEREGRINAÇÃO A SANTA LUZIA – 09h00 - Saída do Colégio do Minho 
- 08h00 – Missa pelas intenções marcadas para as 11h00 
- Não há Missa às 11h00. Celebro pelo Povo na Concelebração do final da 
Peregrinação 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOLETIM 05 
02 A 09 JUNHO 
 
 
 
 
1ª Leitura 
Gen 14, 18-20 
Salmo 
109 (110) 
2ª Leitura 
1 Cor 11, 23-26 
Evangelho 
Jo 6,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUCARISTIA, 
SINAL DE UM 
DEUS SOLÍCITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Email: parocoanha@diocesedeviana.pt 
Website: www.paroquiavnanha.com 
 
 
SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO – ANO C 
 
Caros amigos: 
A Igreja vive da Eucaristia. Não se trata de encontrar nela apenas um 
dom entre outros, mas o cerne, a origem de todo o dom: o próprio Deus 
que é amor. Ficamos deslumbrados com tal invenção do amor divino, 
com tamanha condescendência do autor da vida, ao assumir a condição 
de pão. Deus é alimento e bebida, Deus é manancial na simplicidade, 
Deus é força na fraqueza, Deus é comunhão que congrega, Deus é 
eloquência no silêncio… Deus é Presença! Deslumbremo-nos, 
celebremos, adoremos, vivamos d’Ele e n’Ele e com Ele. 
 
 
 
 
 
 
 
O milagre da multiplicação dos pães vem na sequência das curas que 
Jesus está a realizar. A Eucaristia é o maior dom do amor de Deus, 
porque é a entrega de Si próprio. A Eucaristia contém em si e resume os 
bens excelentes que o Senhor dá aos seus filhos amados; ela é o sinal de 
que Deus alimenta o seu povo e está atento à sua indigência e 
necessidades.  A cena passa-se ao entardecer quando as trevas da noite 
rondam a vitalidade do dia. Este estado de noite é um sinal da nossa 
condição peregrina que almeja uma aurora. A noite é este véu da nossa 
fragilidade que tacteia o decisivo. A Eucaristia surge-nos então aqui 
como um sol que se encontra com as nossas noites, que preenche de luz 
os espaços às vezes tenebrosos das nossas dúvidas e esforços e nos 
conduz no dia porque nos alimenta d’Aquele que é o Sol Divino… porque 
a Eucaristia é Presença!  



 
VIDA ECLESIAL 
 
 
 
 
PARTIU-OS 
E DEU-OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SACIEDADE  
E O QUE SOBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVER  A  PALAVRA 

 
 
 
 
 
 
A Eucaristia é exigência para repartir os bens de Deus. Ela é fracção. Não se 
pode entender como algo de compacto, de acumulação de valor. Ela é o 
centro onde a dispersão se reconcilia e donde parte a irradiação do dom. 
Ela pertence a este dinamismo do amor que não se acumula, que não se 
deposita. Um depósito assim, que estagna e envenena, chama-se egoísmo. 
Só se entende o amor quando é repartido, quando explode, quando irradia 
vida para fora de si mesmo. O pão é o produto daquela longa história de 
mãos que nas mãos de Jesus encontram coroamento, é o fruto de um 
suceder de entregas que culmina na entrega de Jesus. 

Decerto que os Doze também não teriam o estômago muito 
provido. Imaginemos o seu desconcerto quando pensavam exibir a Jesus 
uma louvável solicitude pelos famintos e Ele lhes diz: “dai-lhes vós 
mesmos de comer”. Quantas vezes nos deixamos ficar pelos piedosos 
diagnósticos de fomes, sem avançar para a coragem de nos tornarmos 
refeição! Eles poderiam ter alegado: “Nós também temos fome!” Mas para 
Jesus tal argumento teria uma só solução, porque a sua lógica é esta: a 
nossa alimentação passa por dar de comer ao outro. E esta alimentação 
não se refere (apenas!) ao alimento exterior, mas o fazer-se alimento. Ser 
de Cristo é aceitar fraccionar-se, dar-se em alimento de comunhão. Nós 
somos o pão partido de Cristo, a sua viva Eucaristia. 
 
 
Jesus podia ter feito um milagre perfeitinho, com bocados de pão 
contados e apenas umas migalhas para os passarinhos. Porquê este 
“desperdício”? Perguntará Judas a propósito do perfume derramado. Os 
doze deparam-se com a trabalheira de ter de recolher as sobras, cada um 
em seu cesto, sinal de uma abundância excessiva. Deus é esta 
desproporção imensa entre as nossas fomes e a sua misericórdia. Deus é 
um esbanjador inveterado, é esta grandeza que não calcula despesas, nem 
se deixa estrangular por orçamentos. A medida d’Ele é não ter medida. 
Amigos e amigas, não tenhamos medo de abrir o coração às dimensões de 
Deus para ser Eucaristia… explosão de Evangelho! 
 
 
 
Vou descobrir o que em mim pode ser pão repartido para os outros. 

 
MISSAS 
 
 
 
DIA 03 - 19H30 
SEGUNDA-FEIRA 
 
 
DIA 04 - 19H30 
TERÇA-FEIRA 
 
 
DIA 05 - 19H30 
QUARTA-FEIRA 
S. Bonifácio, Bispo e Mártir 
 
DIA 06 - 19H30 
QUINTA-FEIRA 
S. Norberto, Bispo 
 
 
DIA 07 - 19H30 
SEXTA-FEIRA 
Solenidade do Sag. 
Coração de Jesus 
 
DIA 08 - 19H30 
SÁBADO 
Imaculado Coração 
da Virgem Sta Maria 
 
DIA 09 - DOMINGO 
08H00 
 
 
 
OFERTAS PARA AS 
OBRAS DA IGREJA

 
INTENÇÕES 
 
 
 
- Manuel da Silva Maciel – int. netos 
- Aniv.  António Rodrigues São João – int. filha Regina 
- 7º dia de Basílio da Silva Carvalho - AO 
 
- Maria de Barros Oliveira Lima – int. marido e filhos 
- Rosa Virgínia da Cruz Neiva – int. Celeste Morais 
- Albina Celeste Correia Sá – int. filho Manuel 
 
- Maria Alves do Rego – int. sobrinho José António e Maria da Luz 
- Domingos Gomes e esposa – int. genro Francisco 
- Em honra do Santíssimo Sacramento – int. Palmira Rego 
 
- Aniv. Maria Rodrigues dos Santos – int. filha Adelina 
- Jardilina Crespo Faria – int. cunhada 
- 1º Aniv. António Correia Lima – int. irmãos 
- Aniv. José Ribeiro Sampaio – int. esposa e filhos 
 
- José Rodrigues Vieira – int. esposa 
- Aniv. José António Martins Neiva – int. neto José Augusto 
- José Fernandes Barreto – int. Confraria de Nª Srª do Rosário 
- Em honra de S. Roque – int. devota 
 
- Karel e Marie-Louise Van Dorpe – int. filha e cunhado Joaquim Macedo 
- José Joaquim de Sá – int. filha Conceição 
- Palmira Ribeiro dos Santos Lima e marido – int. filhas e filhos 
 
 
- Manuel Assunção – int. esposa e filhos 
- Rosa Alves Lima – int. filha 
- César Augusto Fagundes do Rego – int. pessoa amiga 
 
 
- Anónimo - € 100.00      - Anónimo - € 70.00 
- Anónima - € 100.00 
- Anónima - € 50.00 
 
Um grande bem haja! Continuamos a precisar do contributo de 
todos. Onde todos ajudam, nada custa! 


