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“ARTISTA DOS
INTERIORES”

O Espírito Santo, mesmo se discreto e tantas vezes esquecido, está sempre
presente. Nunca dá nas vistas, mas prefere o espaço da interioridade, onde
se fazem as confidências, onde se cria a comunhão, onde se sonha o futuro e
se contempla silenciosamente o essencial. Não deseja protagonismos nem
reclama vaidades. Em segredo, é sempre para o outro. Ele é o Amor em cada
amor, a alma em cada vida, o ar de cada respiro, misterioso coração do
mundo, êxtase de Deus, efusão ardente. O Espírito é doce carícia divina que
se aproxima do nosso coração para aí deixar o dom maravilhoso da sua
presença. Ali, no mais íntimo, onde humanidade abraça a divindade, está o
Espírito de Deus.

“MISTERIOSO
RESPIRO DE DEUS”

Através dum sopro Jesus transmite aos apóstolos o fôlego que animou a sua
vida. Ali está toda a paixão, potência e energia que vivifica a vida. Para Deus
basta um vento, uma brisa, um sopro vital. Respirar a “atmosfera” de Deus é
viver, sonhar, amar Aquele que se respira! O Espírito Santo é o beijo divino,
perfume do amor, respiração de Deus.

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

SOLENIDADE DE PENTECOSTES – ANO A
SOMOS IGREJA QUE ACOLHE

1ª Leitura
Actos 2,1-11
Salmo
103 (104)
2ª Leitura
1 Cor 12-3b-7.12-13
Evangelho
Jo 20,19-23

Caros amigos:
Estamos a concluir a cinquentena pascal, com a belíssima solenidade do
Pentecostes, em que o Espírito Santo põe fim ao confinamento da Igreja e
abre todas as portas e janelas para a missão. Nós que experimentamos, como



os discípulos, um longo tempo em casa, com as portas fechadas das nossas
igrejas, retomamos agora, pouco a pouco, a alegria do encontro dominical, à
volta da mesa da Eucaristia. Não é ainda o que nós desejaríamos, mas
estamos todos em comunhão com todos os que abrem as portas de sua Casa
à presença do Senhor que, lá como aqui, entra para ficar, derrama o Espírito
do Seu amor para nos unir e reunir, para nos animar e fortalecer, para nos

“FORÇA
INCOMENSURÁVEL”

fazer entrar no íntimo de Deus e nos fazer sair para o coração do mundo.

Na criação, Deus insuflou na argila o seu respiro e deu vida ao homem. O
Sopro divino faz nascer, dá vida, é a fonte da vida. Agora, o Sopro, qual
bálsamo da ressurreição, é o respiro de um mundo novo, de uma criação
capaz de um novo início, de uma humanidade reavivada!
Parece que nestes tempos de confinamento fizemos como os Apóstolos,
trancámos as nossas portas, o medo apoderou-se de nós! No entanto o
Espírito do Ressuscitado escancara as portas das casas e dos corações, indica
caminhos de encontro e comunhão, enche de oxigénio a vida. O Espírito faz
passar os apóstolos amedrontados e enclausurados para a aventura da
missão. Quando tudo parecia estéril, aquele Espírito que tinha rolado a pedra
do sepulcro e vencido a morte faz despontar neles uma coragem e energia
inesperadas. Finalmente, o Evangelho alicerçava raízes profundas no seu
coração. Deixemo-nos também contagiar nós pela explosão da Ressurreição!
É por vezes difícil sair do nosso cenáculo e do lamento infértil. E o Espírito
vem, humilde e decidido, mais forte do que os nossos medos, como vento que
enche as velas da nossa vida, que dispersa as cinzas da morte e que difunde,
por toda a parte, os pólenes da primavera da ressurreição.
No relato do Evangelho não se faz referência à presença de Maria. Contudo,
acredito que, junto dos apóstolos, Ela sorria serenamente como se já
conhecesse o rosto e o modo de agir do Espírito. No seu íntimo tinha
experimentado a Sua presença e dissipar-se, no silêncio, todas as
perplexidades. Ela sabia que a semente colocada por Deus no coração dos
apóstolos trazia dentro de si a força para desabrochar e dar vida.!

VIVER A PALAVRA

Vou reavivar os dons do Espírito Santo em mim e partilhá-los com os
meus irmãos (fora de casa).

INTENÇÕES DE MISSA PARA SÁBADO 06 DE JUNHO 2020
01/06/2020

- José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira – int. filhos
- Irmão e Pais de Lucinda Cunha
- Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. pessoa amiga
- Manuel Nobre Alves Ribeiro – int. esposa

02/06/2020

- ANIV. NATAL. Avelino Iglésias Lopes – int. filhos

03/06/2020

- ANIV. Manuel Joaquim Martins Silva e esposa – int. filhos
- ANIV. Maria de Lourdes Gomes Novo – int. filho Manuel
- ANIV. Maria de Lurdes Gomes Novo – int. filho José e família
- ANIV. NATAL. Maria Alves Neiva e Silva – int. família
- Manuel da Silva Maciel – int. esposa e filhos

04/06/2020

05/06/2020

06/06/2020

07/06/2020

- 24 º ANIV. Dário Gonçalves São João – int. filhos, noras e netos
- Aires Sampaio Alves Ferreira – int. esposa
- Avós de Bruno e Jacqueline Sampaio
- ANIV. NATAL. Maria Ângela dos Santos Fernandes – int. marido e filhas
- Maria Teresa dos Santos Meira – int. filha Fátima
- Maria Alves Rego – int. sobrinhos António e Maria da Luz
- José Viana da Cunha – int. netas
- Manuel Meira da Costa Faria – int. Confraria de Nª Sª do Rosário
- 14º ANIV. Joaquim Macedo, Marie Louise Van Dorpe, Karel Van Dorpe e cunhada
Guilhermina Cunha – int. Ingrid Van Dorpe
- ANIV. José Ribeiro Sampaio – int. esposa e Família
- ANIV. NATAL. Gonçalo Nuno Lima – int. pais
- ANIV. NATAL. Gonçalo Nuno Lima – int. amigo Carlos
- Pais, irmãos e genro de Florinda Correia Lima
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. marido
- António Ângelo Frade Marinheiro e Família – int. esposa e Filhos
- José Joaquim de Sá – int. filha
- Manuel e José dos Santos Belinho – int. prima
- ANIV. Maria da Conceição Luiza de Almeida – int. filha e Netos
- José Rodrigues Vieira – int. esposa
- José Rodrigues Vieira, Adão Alves Arezes e Maria da Conceição Alves da Cruz – int. esposa
- Joaquim Teixeira Elias – int. esposa e Família
- Pais de Armando Lima

1. Neste Domingo de Pentecostes, seguindo as medidas de desconfinamento das autoridades
INFORMAÇÕES governativas e de saúde, recomeçam as celebrações da Eucaristia, ao sábado e ao Domingo,
ÚTEIS
após um longo período de jejum das celebrações comunitárias.
As pessoas que desejarem mandar celebrar alguma Missa pelas pessoas que faleceram
durante o período de confinamento (março até ao presente) podem fazê-lo nos Serviços
Centrais da Paróquia, junto da Cristina Martins.
Pede-se também que quem tenha intenções marcadas já pagas venha reagendar. Todas as
outras intenções marcadas deverão ser remarcadas pelos familiares.
As celebrações eucarísticas pelo período da minha ausência, por motivos de saúde, pela
disponibilidade do Padre Renato e também por prevenção na luta contra a covid-19, serão
somente ao fim-de-semana: sábado (19h00) e domingo (09h00). As intenções pedidas para
o decorrer da semana serão acumuladas no sábado. A Missa de Domingo é sempre Pro
Populo .

Espírito Santo, sopro de amor, que pintas uma “teimosa esperança” em cada parede do meu
REZAR A PALAVRA E
CONTEMPLAR O MISTÉRIO espaço, Vem iluminar as tardes que se fazem noite e escondem as maravilhas da Tua
ressurreição.
No isolamento das portas fechadas… sopra a Presença do amor que vem ao meu encontro.
No medo do compromisso de um sim… sopra a coragem do acolhimento e a serenidade da
Tua paz.
Na dúvida de um crer frágil e sedento… sopra o dom da fé e a certeza de cada gesto de Deus
em mim.
Espírito Santo, no ódio e na ofensa, na discórdia e no erro... sopra a alegria e o milagre do
perdão que abraça.
Espírito Santo, no eu que também estou nessa casa…sopra(-me) para que também eu saia!

VIDA PAROQUIAL
E DIOCESANA

Domingo, 31 de Maio – Solenidade de Pentecostes
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário – D. Beatriz
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade de Pentecostes
- Leitores: D. Arminda Correia (Monição); Sr. José Rego (1ª Leitura); Cristina Cunha (2ª
Leitura e Sequência); D. Arminda Correia (Oração dos Fiéis)
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Albino Cruz
Segunda-feira, 01 de Junho – Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja (MO)
Início do Mês do Sagrado Coração de Jesus
- Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia na Igreja
Terça-feira, 02 de Junho – S. Marcelino e S. Pedro, Mártires (MF)
- Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia na Igreja
Quarta-feira, 03 de Junho – S. Carlos Lwanga e Companheiros, Mártires (MF)
- Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia na Igreja
Quinta-feira, 04 de Junho
1ª Quinta-feira
- Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia na Igreja
Sexta-feira, 05 de Junho – S. Bonifácio, Bispo e Mártir (MO)
1ª Sexta-feira
- Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus em família
- Não há celebração da Eucaristia na Igreja
Sábado, 06 de Junho – S. Norberto (MF)
1º Sábado
- 18h30 - Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia Vespertina da Solenidade da Santíssima Trindade
- Leitores: D. Céu Vieira (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); Teresa Felgueiras
(Oração dos Fiéis)
- Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Céu Vieira
Domingo, 07 de Junho – Solenidade da Santíssima Trindade
- 08h30 – Recitação do Terço em honra do Sagrado Coração de Jesus – D. Beatriz
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade de Pentecostes
- Leitores: Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª Leitura); D. Céu Cruz (Oração dos
Fiéis)
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix

