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O rosto iluminara-se-lhe de transparência, que a própria beleza se sentiu
envergonhada. Algo tão sublime que os sentidos jamais esqueceriam. E, mesmo que o
olvidassem, ecoava ainda aquela voz paterna: “este é o meu Filho muito amado,
escutai-O”! Deus manifestara, no Filho, um vislumbre da ressurreição. A vida daquele
homem tornara-se tão clara, que os três discípulos conseguem apalpar o mistério de
Deus. Mas a pobreza das suas palavras penam para o transmitir. A experiência é difícil
de contar, apenas algumas imagens, palavras exageradas, expressões inusitadas.
Porque Deus é assim, um exagerado… em luz, em paternidade, em silêncio, em amor…

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

II DOMINGO DA QUARESMA - ANO B

ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
Pedro gostaria de bloquear o momento, emprisioná-lo para sempre: “façamos três

1ª Leitura
Gen 22,1-2.9ª.10
Salmo 115 (116)
2ª Leitura
Rom 8,31b-34
Evangelho
Mc 9, 2-10

Caros amigos:
No primeiro Domingo da Quaresma, fomos conduzidos aos primórdios da
Criação e entrámos na arca com Noé, confinados numa quarentena, para
cuidar da vida e regenerar a humanidade. Com Noé descobrirmos o tesouro da
nossa Casa Comum. Neste segundo domingo da Quaresma, vamos até às
raízes mais antigas da nossa fé, até às origens do Povo de Deus. E aí
encontramos a figura patriarcal de Abraão. Ele tornou-se «nosso pai na fé» e
nós fazemos parte da sua descendência incontável. Por isso, na Eucaristia
deste Domingo, queremos evocar e agradecer os que nos precederam na fé
(Abraão, Moisés e Elias) e nos guiaram até Jesus, que é a Palavra definitiva do
Pai na nossa história. Queremos evocar e agradecer aqueles que estão nas
raízes da nossa vida e nos transmitiram a fé, para estabelecermos com eles
uma verdadeira aliança de gerações.
Votos de um Santo Domingo, de uma semana abençoada e de uma Quaresma
fecunda!

“ CAMINHAR NA
tendas”! Contudo, a dimensão de Deus não pode ser contida nos casulos do agir
BELEZA”

humano. O entusiasmo gaguejado de Pedro faz-nos compreender que, para se tornar
pão quotidiano, a fé tem de ser alegre, nascer de uma admiração, de uma paixão, de
um “como é bom” gritado pelo coração! Ter fé é descobrir, com e como Pedro, a
beleza da vida, o mistério de luz de cada gesto e palavra. Até eu gostaria de
permanecer ali sempre, naquela montanha de sol, naquele vértice de luz, encantado
pela beleza do rosto de Jesus, imagem do rosto sonhado por Deus para a humanidade,
onde toda a vida ganha cor.

Aquele momento fora único! Demasiado belo para ser esquecido. Conservado na
“OLHAR DE LUZ memória inapagável do coração, seria recordado nos dias de inquietação, nos
momentos de desânimo. Revivido na planura da dureza dos dias, aquele evento fazia o
E OUVIDOS DE
coração bater com a força da esperança.
FILHOS”
Nos passos dos 3 discípulos, poderíamos também subir ao monte atrás de Jesus, olhar
para a nebulosidade da própria vida, e com a força do alto, na coragem do dia-a-dia,
preferir uma vida de luz e transparência, de perdão e misericórdia, de humanidade e
simplicidade. No Tabor, o filho reveste-se de luz, o Pai fala de amor, o Espírito faz
brilhar, no coração dos discípulos, a identidade luminosa de filhos! Afinal, o Tabor é a
história cintilante do Evangelho!

VIVER A
PALAVRA
Uns dias antes, Jesus tinha anunciado a sua prisão e a morte vergonhosa na cruz.
“TRANSFIGUROU-SE Também tinha falado de ressurreição mas, para os ouvidos confusos e
amedrontados dos discípulos, tal palavra resvalara como consolação.
DIANTE DELES”
No monte, o manto de lã do Mestre reluzia por cima da túnica de luz, como se
fosse uma veste nupcial feita de sol.

Vou fazer que os meus sentimentos, atitudes, gestos e palavras, reflitam a luz do
encontro com o Senhor.

REZAR A PALAVRA E “Eu te suplico, Senhor:
leva-me do Tabor da contemplação à planície do compromisso diário.
CONTEMPLAR
E, se os meus gestos secarem a minha vida,
O MISTÉRIO
leva-me de volta à montanha do silêncio.
Do alto descobrirei os segredos da "contemplatividade"
e o meu olhar missionário alcançará mais facilmente os confins da terra” (Tonino Bello)

VIDA PAROQUIAL Domingo, 28 de Fevereiro –II Domingo da Quaresma
Início da Semana Nacional Cáritas
E DIOCESANA - 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)
Segunda-feira, 01 de Março – S. Rosendo, Bispo de Dume (MF) - Semana Nacional Cáritas
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 02 de Março – B. Inês de Praga, Virgem (MF) - Semana Nacional Cáritas
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha
e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
Quarta-feira, 03 de Março – Ss Marino e Astério, Mártires (MF) - Semana Nacional Cáritas
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 04 de Março – S. Casimiro (MF) - Semana Nacional Cáritas
- 17h30 – Via Sacra transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha
e Paróquia de S. Tiago
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e
Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
Sexta-feira, 05 de Março – S. Adriano, Mártir (MF) - Semana Nacional Cáritas
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 06 de Março –S. Olegário, Bispo (MF) - Semana Nacional Cáritas
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do III Domingo da Quaresma, transmitida pelo Facebook do Centro
Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- 7º dia de Avelino Gonçalves Santa Marinha – int. AO
- 7º dia de Manuel Isaías Ribeiro Vieira – int. AO
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração

dos Fiéis)

Domingo, 07 de Março –III Domingo da Quaresma - Dia Nacional Cáritas
- 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: Adília Santos (1ª Leitura); Filipe Silva (2ª Leitura); Adília Santos (Oração dos Fiéis)

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. A rede nacional Cáritas promove nos dias 28 de fevereiro a 7 de março, a sua Semana Nacional. Uma iniciativa
que procura evidenciar a ação da Cáritas no combate à pobreza e exclusão social, com o tema “Cáritas 65 Anos: O
Amor que Transforma”. Vivida em contexto de Pandemia, a Semana Cáritas reveste-se este ano de um peso
especial, num período em que a COVID-19 deixou muitas famílias em situações difíceis.
Durante esta semana, as diferentes Cáritas Diocesanas que compõem a rede nacional Cáritas, promovem o
envolvimento público e de animação local. Uma das principais atividades desta semana é o Peditório Nacional de
rua. Face às dificuldades que a pandemia impôs, e pelo segundo ano consecutivo, ele não se realiza nos formatos
habituais. A Cáritas adota, por isso, uma estratégia digital, com a realização de um peditório nacional online. Este
peditório tem como objetivo a angariação de verbas que vão reforçar a capacidade da rede Cáritas na resposta
aos atendimentos sociais e no desenvolvimento e implementação de projeto sociais locais. Adaptado às
circunstâncias em que vivemos e sem esquecer a sua principal missão: a solidariedade e a erradicação da
pobreza. Faça o seu donativo através de transferência bancária para o IBAN: PT50 0045 9020 40326607708 1
ou por cheque que pode ser enviado pelo correio ou entregue na seguinte morada: Cáritas Diocesana de Viana do
Castelo, Convento de São Domingos Rua de Góis Pinto 4900–864 Viana do Castelo.
Durante este tempo da Quaresma, estará um cesto à frente do Altar da celebração para recolha de géneros
alimentícios. Colabore!
2. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, transmitida pelo Facebook do Centro
Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, terça, quinta e sábado, sempre às 18h00. Na quintafeira, às 17h30, transmitiremos a Via Sacra. No Domingo, às 10h00, será celebrada por todos vós, também
transmitida em direto. Participai!

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 02 DE MARÇO 2021 (TERÇA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00

01/03/2021
- ANIV. Simeão da Cunha Barreto - int. esposa e filho*
- José Martins Vieira e esposa - int. filhos

02/03/2021
- 30º dia de José Lima Correia – int. Confraria do SS. Sacramento*
- ANIV. Conceição Gonçalves Silva - int. família
- Domingos do Vale e Sá e esposa - int. filha Maria
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 04 DE MARÇO 2021 (QUINTA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
03/03/2021
- ANIV. NATAL. Beatriz da Silva Meira - int. filho José Meira
- ANIV. NATAL. Lucilda Dores - int. Família
- José Rodrigues do Rego e Sousa - int. família
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos
- Maria da Graça Neiva Sampaio Rocha – int. filho Agostinho
04/03/2021
- ANIV. Manuel da Costa Cunha Rego - int. irmã Maria
- ANIV. Maria das Dores C. Rego - int. amigos
- 12º ANIV. Maria Rodrigues Maciel - int. filha Virgínia
- Aires Sampaio Alves Ferreira - int. esposa
- José Viana da Cunha - int. família
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 06 DE MARÇO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
05/03/2021
- ANIV. Manuel Meira da Costa Faria - int. filhas
06/03/2021
- 7º dia de Avelino Gonçalves Santa Marinha – int. AO
- 7º dia de Manuel Isaías Ribeiro Vieira – int. AO
- ANIV. Manuel José Martins Vieira - int. primo Avelino
- ANIV. Manuel Ribeiro Felgueiras - int. família
- José Dias de Brito e esposa - int. netos Sílvia e Hugo
- Karel e Marie Louise Van Dorpe, Joaquim Macedo e Guillermina Cunha- int. Ingrid Van Dorpe*
- Maria Dias Meira, marido e família - int. filha
- Pela paz no mundo – int. devota*
07/03/2021
- ANIV. Joaquim Teixeira Elias - int. esposa e família
- Rosa Alves Barbosa e marido - int. filho Joaquim, filhos e netos*
INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 07 DE MARÇO 2021 (DOMINGO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 10H00
07/03/2021 –III Domingo da Quaresma - Por todos vós e pelas vossas intenções em geral

