PARA MEDITAR

“ QUERO: FICA
LIMPO”
BOLETIM 403
14 FEVEREIRO 2021 A Email:
21 FEVEREIRO 2021 parocoanha@diocesedeviana.pt
Website: www.paroquiavnanha.com

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

1ª Leitura
Lev 13, 1-2.44-46
Salmo 31 (32)
2ª Leitura
1 Cor 10,31-11,1
Evangelho
Mc 1,40-45

Caros amigos:
Jesus continua a curar. A curar os doentes e a salvar pessoas. A fazer
desaparecer a lepra e a destruir as barreiras do egoísmo. Tudo para a
maior glória de Deus. E a glória de Deus é o homem vivo: são e salvo,
curado e salvo no Seu amor. Por isso, conscientes da nossa impureza,
pedimos ao Senhor que nos limpe. Que nos purifique. Que o toque da
Sua mão misericordiosa nos deixe limpos, para participar na Sua mesa.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

“NÃO DIGAS
NADA A
NINGUÉM”

“SE QUISERES
PODES CURAR-ME”

Eis o pedido que hoje, sobremaneira, ressoa das nossas casas, dos leitos
nos hospitais, das nossas praças e dos nossos templos: «se quiseres, podes
curar-me». De uma forma ou de outras, encontramo-nos todos feridos
pela doença. Pensávamos que, aqui, algo semelhante à lepra era já uma
lenda distante. E, num ápice, multiplicaram-se os contagiados e sobraram
os isolados. Confinados pelo alarme da impureza! Uma linguagem
distante, desusada, assumiu novos cambiantes. Uma chaga atroz torturanos. Porém, como luz e bálsamo, a mesma fé de circunstâncias
semelhantes passadas emerge agora. É ela que faz brotar do coração de
cada crente esta constatação humilde: «se quiseres, podes curar-me». É
um ato de confiança e de liberdade, a única oração adequada nos lábios de
quem, apesar de tudo, não esquece que Cristo salva.

VIVER A
PALAVRA

As palavras de Jesus não são a resposta a um pedido, são antes um
desejo que precede o advento da doença, o sobrevir da lepra, o
nascimento do vírus: o desejo de dar vida plena.
E, tocando-o, restitui-lhe a limpidez. Eis o querer do nosso Deus: que
em Cristo readquiramos a semelhança divina. Aquele mesmo estado
das origens. Com a cura, Jesus reintroduz o leproso na vida social, na
comunhão pública. Já não precisa de morar à parte nem de fugir,
simplesmente por ter ouvido o rumor dos passos; já não precisa de se
destacar, negativamente, pelo vestuário andrajoso e o corte
desalinhado do cabelo; já não precisa de cobrir o rosto nem de
recordar, pelo alarme do próprio grito, a sua cruel doença. Pode, como
novo, correr pelos caminhos, andar pelas praças, cumprimentar quem
passa, entrar nas sinagogas e no templo, abrir as portas da sua casa a
tantos. O encontro com Cristo derrubou-lhe os bloqueios sanitários e
sociais, por meio de um trabalho vivificante que trespassa toda a
história.
O evangelista Marcos surpreende-nos, a cada pouco, com uma
advertência de Jesus que impõe silêncio sobre o que aconteceu ou
sobre quem o anuncia como Messias. Efetivamente, ainda hoje, Jesus
não quer que o conheçamos como um Messias dinástico ou curandeiro.
Seria criar preconceitos, que teríamos muita dificuldade em
abandonar. Aliás, ainda hoje persiste aquela lepra interior que se
contagia com o rotular de pessoas. Trata-se de uma doença, às vezes
de tal forma intensa, que nos faz incorrer no risco de deixar de ver
rostos, tal o fascínio dos rótulos. Contudo, além do pragmatismo que a
advertência de Jesus contém, gosto ainda de entender este «não digas
nada a ninguém» como um alerta para a nossa atividade
evangelizadora: o encontro com Cristo, mais do que verbalizado, basta
ser simplesmente testemunhado. Não há palavras… a linguagem mais
adequada é a do testemunho de quem se contorce interiormente no
ato de colaborar com a limpidez do Evangelho.

Ao longo desta semana, vou procurar ter um especial gesto de
atenção para com quem se encontra doente.

REZAR A
PALAVRA E
CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

Senhor Jesus, se quiseres podes curar-nos,
Podes ungir a nossa carne com o azeite da alegria
E derramar no nosso íntimo o vinho da esperança.
Tu podes inspirar as decisões dos nossos governantes;
Tu podes confortar as nossas famílias e refazer os nossos tecidos sociais;
Tu podes reanimar o esforço dos nossos enfermeiros e médicos;
Tu podes reacender os gestos e as palavras dos voluntários;
Tu podes redimensionar, pela amizade e fraternidade, toda a ação social;
Tu podes, Tu livras-nos do mal.

VIDA
Domingo, 14 de Fevereiro –VI Domingo do Tempo Comum
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: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Cristina Cunha
(Oração dos Fiéis)
Segunda-feira, 15 de Fevereiro - S. Claudio de la Colombière, Presbítero (MF)
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila
Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas.
Terça-feira, 16 de Fevereiro – S. Juliana, Virgem e Mártir (MF)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Quarta-feira, 17 de Fevereiro – Quarta-feira de Cinzas
- 18h00 – Eucaristia de cinzas transmitida pelo Facebook do Centro Social
Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções
anunciadas.
Quinta-feira, 18 de Fevereiro – S. Teotónio, Presbítero e Padroeiro Secundário
da Diocese de Viana do Castelo (MO)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Sexta-feira, 19 de Fevereiro – S. Conrado de Placência, Eremita (MF)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Sábado, 20 de Fevereiro – Ss. Francisco e Jacinta Marto, (MF)
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do I Domingo da Quaresma, 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, 21 de Fevereiro – I Domingo da Quaresma
- 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: Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Céu Cruz (Oração dos
Fiéis)

INFORMAÇÕES ÚTEIS

1. Ao longo da semana que se inicia, celebraremos a Eucaristia que será transmitida em direto pelo
FACEBOOK do Centro Social Paroquial e da Paróquia; na segunda, na quarta (Quarta-feira de Cinzas) e no
sábado, sempre às 18h00, pelas intenções anunciadas. O estipêndio ou esmola da Missa deve ser entregue nos
Serviços Centrais.No Domingo, celebramos e transmitimos em direto a Eucaristia do I Domingo da Quaresma
às 10h00. Participe, acompanhando pelo Facebook.
2. Quarta-feira de Cinzas é dia de jejum e abstinência. Entrámos, com penitência e oração, renúncia e partilha,
neste tempo litúrgico da Quaresma que nos há-de levar à celebração da Páscoa do Senhor. Segue em anexo a
Mensagem do Santo Padre para a Quaresma 2021.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 15 DE FEVEREIR0 2021 (SEGUNDA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
15/02/2021
- ANIV. Matias Augusto Ribeiro Vieira - int. Beatriz
- Domingos Martins Amaro – int. filha Rosália Amaro
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido - int. filhos
- Maria Constança Santos Lima de Morais - int. marido, filhos e netos
16/02/2021
- ANIV. José Joaquim Cardoso Lopes Lima - int. família
- Anabela Leite - int. irmã Cecília e família

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 17 DE FEVEREIR0 2021 (QUARTA-FEIRA DE CINZAS)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
17/02/2021
- Manuel da Silva Araújo e esposa - int. filhos
- Manuel Ferreira de Sousa - int. Ana Paula e António Torre
- Teresa Neiva Loureiro – int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário*
18/02/2021
- Almas do purgatório –int. Confraria das Almas
- José António Martins Manso – int. sobrinha Rosália Amaro*
- Maria Rodrigues Vieira e marido - int. filhos

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 20 DE FEVEREIR0 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
20/02/2021
- 18º ANIV. Falec. Karel Van Dorpe, Marie Louise Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e
cunhada Guillermina Cunha -int.Ingrid Van Dorpe*
- ANIV. Rosa Conceição M. Meira - int. irmã Maria
- ANIV. NATAL. Moisés Rodrigues Sá - int. esposa Celeste
- Anabela Leite - int. amiga Olívia Vieira
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa
- Maria de Lurdes Silva Felgueira Peixoto - int. marido e filho
21/02/2021
- António Rodrigues da Silva - int. esposa
- José Elfrido Fernandes Torre - int. esposa e filhos
- José Martins Manso – int. neta Rosália Amaro*

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 21 DE FEVEREIR0 2021 (DOMINGO)
21/02/2021 – I Domingo da Quaresma
- Por todos vós e pelas vossas intenções em geral

