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V DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B
ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA
TODA A IGREJA

1ª Leitura
Job 7,1-4.6-7
Salmo 146 (147)
2ª Leitura
1 Cor 9,16-19.22-23
Evangelho
Mc 1, 29-39

Caros amigos:
No diário de Jesus, feito por São Marcos, Jesus tem tempo para
rezar, para pregar, para curar. Tempo para Deus e tempo para os
irmãos. E são muitas as curas que Jesus faz. Impressiona-nos o
tempo que Jesus dedica às pessoas doentes. Esta é uma mensagem
de esperança, em tempos de pandemia e às portas do Dia Mundial
do Doente. Este é um momento propício para prestar uma atenção
especial às pessoas doentes e a quantos as assistem, quer em
hospitais, quer no seio das famílias. Pensemos, de modo particular,
nas pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia
do novo coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e
marginalizados, queremos exprimir a proximidade espiritual de
Jesus e assegurar a solicitude e o afeto da Igreja. Reunidos hoje à
volta de Jesus, é a nós que Ele quer pregar, é a nós que Jesus quer
curar. É connosco que Ele quer rezar. Conscientes dos nossos males
e das nossas misérias, voltemo-nos para Ele e deixemo-nos curar
pela Sua misericórdia.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

Em Cafarnaun, Jesus visita a sinagoga e lá reza. Depois, parte em
“JESUS
missão acompanhado por Tiago e João. Pelo caminho, visita a sogra
APROXIMOU-SE,
de Simão, que se encontra com febre. Pedro, Tiago e João são
TOMOU-A PELA
testemunhas das maravilhas que Jesus realiza em favor desta mulher
MÃO E LEVANTOUque se encontra doente. A cura é imediata, como imediata é a
A…ELA COMEÇOU
manifestação da ação de Deus na vida desta mulher. Põe-se logo a
A SERVI-LOS”
servi-los. Quando Deus age na nossa vida, sempre provoca em nós
uma saída de nós mesmos para servir, para amar, para fazer o bem aos
outros. O serviço aos outros é o fruto da passagem de Deus na nossa
vida. E Jesus, também hoje, quer aproximar-se de mim; quer tomarme pela mão e levantar-me. Noutras circunstâncias, Jesus diz:
“Levanta-te, toma a tua enxerga e anda.” E bem sabemos! Há sempre,
em nós, um recanto que precisa de ser curado, erguido. Às vezes,
basta um pequeno toque, uma mão erguida; um olhar, uma palavra,
para recomeçarmos e darmos o nosso melhor ao serviço de quem
mais precisa. Aproximemo-nos de Jesus que vem ao nosso encontro e
sempre nos quer curar, libertar reerguer.
“DE MANHÃ, MUITO Jesus não pára. Depois de um dia de intensa atividade e mesmo já
CEDO, LEVANTOU- depois do sol-posto, ainda chegam novas vagas de enfermos. Contudo,
SE E SAIU. RETIROU-de manhã, muito cedo, Jesus retira-se para um sítio ermo. Não para se
SE PARA UM SÍTIO encontrar mais perto de Deus, mas para ficar mais longe das coisas.
ERMO E AÍ
Tem necessidade de estar a sós com o Pai. É este o segredo de Jesus. A
COMEÇOU A ORAR” Sua comunhão com o Pai. E nós, onde vamos buscar forças para nos
podermos dar aos outros? É Jesus quem nos diz: «Vinde a Mim, todos
vós que andais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei”. E este sítio
ermo não hei de encontrá-lo senão no meu coração! É aí, no meu
descampado interior, que adquiro a “arte da vigilância interior” (Carlo
Martini), a arte de orar.
“SIMÃO E OS
COMPANHEIROS
FORAM À
PROCURA D’ELE
E…DISSERAMLHE: «TODOS TE
PROCURAM»”.

VIVER A
PALAVRA

Hoje, como em todos os tempos, há sempre quem ande à procura de
sucessos, de pódios! Jesus toma cuidados especiais diante do clamor
popular. Não cede à pressão, não deixa que as pessoas determinem o
Seu caminho. Define as suas prioridades na presença do Pai, não
anda à procura de fama. E mesmo quando Jesus pergunta aos
discípulos “Quem dizem os homens que Eu sou?”, vai logo ao âmago
da questão: “E vós, quem dizeis que Eu sou?” É Jesus quem, primeiro,
anda à nossa procura. Deixemo-nos encontrar por Ele. Não tenhamos
medo de reservar, na nossa agenda, um tempo para o nosso
encontro pessoal com Ele.

Ao longo da semana vou rezando: “Eu Vos procuro, Senhor, não
escondais de mim a Vossa face.”

REZAR A
PALAVRA E
CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

“Ó Tu, que habitas…
Tu, que habitas no fundo do meu coração, permite-me chegar a Ti no
fundo do meu coração.
Tu, que habitas no fundo do meu coração, eu Te adoro, meu Deus, no
fundo do meu coração.
Tu, que habitas no fundo do meu coração, eu me ofereço a Ti, no fundo
do meu coração.
Tu, que habitas no fundo do meu coração, guarda-me de todo o mal, no
fundo do meu coração.
Tu, que habitas no fundo do meu coração,
Quero o que Tu queres, no fundo do meu coração.” Pe. Henri Caffarel

Domingo, 07 de Fevereiro – V Domingo do Tempo Comum
VIDA
PAROQUIAL - 10h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila
E DIOCESANA Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelo povo que me está confiado

- Leitores: Maria do Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Maria do
Céu Cruz (Oração dos Fiéis)
Segunda-feira, 08 de Fevereiro - S. Jerónimo Emiliano e S. Josefina Bakhita,
virgem (MF)
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila
Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- Leitor: Filipe Silva
Terça-feira, 09 de Fevereiro – S. Apolónia, Virgem e Mártir (MF)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial
Quarta-feira, 10 de Fevereiro – S. Escolástica, Virgem e irmã de S. Bento (MO)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial
Quinta-feira, 11 de Fevereiro – Nossa Senhora de Lurdes (MF)
Dia Mundial do Doente
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila
Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- Leitora: Cristina Cunha
Sexta-feira, 12 de Fevereiro – S. Eulália, Virgem e Mártir (MF)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial
Sábado, 13 de Fevereiro – Ss. Benigno e Valentim, Mártires (MF)
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do VI Domingo do Tempo Comum, transmitida
pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S.
Tiago, pelas intenções anunciadas
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Teresa
Felgueiras (Oração dos Fiéis)
Domingo, 14 de Fevereiro – VI Domingo do Tempo Comum
- 10h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila
Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelo povo que me está confiado
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Cristina
Cunha (Oração dos Fiéis)

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. Segunda-feira, dia 08 de fevereiro, celebraremos a Eucaristia às 18h00 que será
transmitida em direto via facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha
e Paróquia de S. Tiago. Nela teremos presentes o 30º dia de falecimento do meu
saudoso pai, juntamente com outras intenções aqui anunciadas. O mesmo sucederá
na quinta-feira, dia 11, Memória de Nossa Senhora de Lourdes e Dia Mundial do
Doente. Para ajudar a viver este acontecimento, juntamos a Mensagem do Papa
Francisco para a Jornada Mundial de oração pelos doentes. Rezaremos, em
particular, pelos doentes das nossas famílias e da nossa comunidade paroquial, para
que o Senhor os restabeleça na sua saúde.
No sábado, dia 13, celebraremos a Missa Vespertina do VI Domingo do Tempo
Comum. A esta celebração, associaremos as intenções que foram pedidas e que vão
anunciadas neste Boletim Paroquial. No Domingo, dia 14, celebraremos às 10h00 a
Eucaristia pro populo, isto é, por todos vós. Os estipêndios ou esmolas da Missa
podem ser entregues nos Serviços Centrais em envelope fechado com a referência,
por fora, à intenção celebrada.
Nestes tempos de pandemia, em que somos forçados a pemanecer em casa por
força do confinamento obrigatório, a assistência e participação espiritual na
Eucaristia, pelos meios de comunicação social e outros meios digitais, prevalece
sobre a participação presencial. Como já vai sendo habitual, disporemos de alguns
subsídios elaborados pelo Secretariado da Liturgia e da Catequese, que serão
colocados tanto no website da Paróquia como no Facebook e que muito ajudarão à
celebração do Domingo em família.
Por favor, se algum de vós tem Covid-19 ou sintomas compatíveis com esta doença,
não saia de casa para absolutamente nada. É delito moral e social grave andar
deambulando pela via pública e contactar com outros, transmitindo, desta forma o
vírus. A única forma, ao nosso alcance, de combatermos esta pandemia é
permanecermos em casa.
Juntos vamos Conseguir!
2- Os funerais serão realizados segundo as normas emanadas pelas autoridades de
Saúde Pública e pela CEP. Apelamos a que não compareçam aos funerais as pessoas
que tenham testado positivo à Covid-19 (que devem, sob força da lei, permanecer
em isolamento nos seus lares) ou que apresentem sintomas compatíveis com esta
doença, mesmo que sejam familiares diretos da pessoa falecida. Se tal não for
respeitado, ver-nos-emos forçados a participar a ocorrência às autoridades
competentes. Muito recomendamos aos agentes funerários particular cuidado no
DIA 26
tratamento dos funerais de pessoas vítimas de Covid-19. Não entrarão na igreja os
DOMINGO -09H00
féretros de pessoas que tenham falecido com Covid-19. Porém, celebrar-se-à a
Eucaristia em sua memória, antes ou depois do sepultamento do corpo, conforme o
que se vier a combinar com a família.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 08 DE FEVEREIRO 2021 (SEGUNDA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00

12/02/2021 – S. Eulália, Virgem e Mártir (MF)
- ANIV. António Rodrigues Alves - int. esposa e filhos*
- ANIV. Maria Madalena Martins Manso - int. filha Rosália Amaro

08/02/2021 - S. Jerónimo Emiliano e S. Josefina Bakhita, virgem (MF)

- ANIV. NATAL. Manuel António da Silva Malheiro - int. pais e irmão

- 30º dia de Manuel Ferreira de Sousa (meu pai) – int. esposa e filhos

- ANIV. NATAL. Manuel Ribeiro Felgueiras - int. família

- ANIV. Rosa Martins Pereira – int. filha Eulália

- Almas do Purgatório - int. pessoa devota*

- ANIV. NATAL. António Gonçalves Damião Silva e pais - int. filho António

- Beatriz Barros Gomes - int. marido, filhos e netos *

- ANIV. NATAL. Manuel da Silva Araújo e esposa - int. filhos

- Maria Teresa Rodrigues Morais - int. filhos

- ANIV. NATAL. Manuel da Costa Cunha Rego - int. irmã Maria
09/02/2021 – S. Apolónia, Virgem e Mártir (MF)

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00

- Maria Lopes Dias - int. sobrinha Maria
13/02/2021 – Ss. Benigno e Valentim, Mártires (MF)
10/02/2021 – S. Escolástica, Virgem e irmã de S. Bento (MO)

- ANIV. Padre Alípio Silva Lima - int. Carlos Meira

- Manuel Fernandes Lima - int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário

- ANIV. NATAL. Anabela Leite - int. irmão José Alpuim e família

- Maria das Dores da Costa Jácome - int. marido e filhas

- Francisco Domingues de Araújo, esposa e filhos - int. afilhada Maria
- Olívia Carvalhido Amaro - int. sobrinha Rosália Amaro

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 11 DE FEVEREIRO 2021 (QUINTA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
11/02/2021 – Nossa Senhora de Lurdes (MF) e Dia Mundial do Doente
- 7º dia de José Correia Lima – int. AO
- 8º ANIV. Padre Alípio Silva Lima - int. Cristina Cunha
- 6º ANIV. Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes*
- Domingos Alfredo Manso Martins Amaro e Amélia Martins Manso - int. filha e
sobrinha Rosália Amaro
- Por todos os doentes - int. pessoa da Paróquia*

14/02/2021 –VI Domingo do Tempo Comum
- Almas do purgatório - int. Confraria das Almas
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho - int. filha Maria

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 14 DE FEVEREIR0 2021 (DOMINGO)
14/02/2021 –VI Domingo do Tempo Comum
- Por todos vós e pelas vossas intenções em geral

