BOLETIM 406
07 MARÇO 2021 A
14 DE MARÇO 2021

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

III DOMINGO DA QUARESMA - ANO B

ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA

Caros amigos:

1ª Leitura
Ex 20,1-17
Salmo 18 (19)
2ª Leitura
1 Cor 1,22-25
Evangelho
Jo 2, 13-25

É a partir da Aliança entre Deus e o Seu Povo, que se compreende o Decálogo. É a
partir desta Aliança, que se entendem as «Dez Palavras», que nos habituámos a
designar por 10 Mandamentos. O Decálogo é o Documento da Aliança, o compromisso
fundamental entre Deus e o Seu Povo. Precisamente, na Arca estavam guardadas as
duas tábuas de pedra, as Tábuas da Aliança ou Tábuas do Testemunho.
Votos de um Santo Domingo, de uma semana abençoada e de uma Quaresma
fecunda!

Dentro da Arca da Aliança, os judeus guardavam este tesouro precioso: o Decálogo,

“DEUS EDUCA O SEU gravado em duas tábuas de pedra, com as Dez Palavras, que conhecemos por Dez
POVO, AMANDO-O
Mandamentos. Da reflexão atenta sobre o Decálogo, podemos deduzir alguns princípios

(Ex 20,2)”

AS MESAS”

da pedagogia divina, para tomarmos consciência desse outro tesouro precioso, que é a
Educação. Aprendamos de Deus a cuidar deste tesouro.
Deus nunca nos pede nada sem que primeiro nos dê tudo. Primeiro, está o que Deus fez
por Israel, depois a resposta de gratidão do Povo à sua eleição. Aprendamos então da
pedagogia divina isto mesmo: educar é um ato de amor. Para educar os filhos, os
catequizandos, os alunos, é preciso conquistar a sua confiança com o carinho e o
testemunho e não com o medo e a força. E isso implica, antes de tudo, amá-los. É a
experiência do amor e não do temor que dá autoridade verdadeira ao educador.

PARA MEDITAR
E corrige-o não só com a sua Palavra de sabedoria, mas com os acontecimentos da vida,

“ DEUS EDUCA
que se transformam em verdadeiros “ensinamentos” (cf. Dt 8,2-3). E qual é o filho a
O SEU POVO,
CORRIGINDO-O quem o pai ou a mãe não corrige? (cf. Dt 8,5; Heb 12,6).Mas, para que uma correção seja

(DT 8,5)”

“ DEUS EDUCA O
SEU POVO, NA
LIBERDADE E
PARA A
LIBERDADE”

“ DEUS
EDUCA-NOS
COMO POVO
CHAMADO A
VIVER EM
ALIANÇA”

VIVER A
PALAVRA

acolhida por quem a recebe, como sinal de preocupação pelo seu maior bem, é muito
importante que não seja aplicada em estado de ira, num clima emocional de descontrolo
dos educadores. Senão, a correção é apenas disfarce de uma vingança, de uma afirmação
de poder do mais forte sobre o mais fraco. Pelo contrário, quem é corrigido com amor
sente-se tido em consideração, dá-se conta de que reconhecem as suas potencialidades e
aceita a correção como um estímulo de crescimento.
A Escritura fala em «dez palavras» e não em “ dez mandamentos”. Por isso, aprendamos
da pedagogia divina a percorrer com paciência, benevolência e compaixão este diálogo
educativo, que integre a sensibilidade e a linguagem própria dos mais novos, até que estes
compreendam a importância de certos valores, princípios e normas, em vez de lhos
impormos como verdades indiscutíveis.

Primeiro, está o dom da libertação e só depois o dever e a obrigação. Primeiro, está a
relação de amor com Deus e só depois o cumprimento da lei. Aqui, a lei destina-se a
preservar a liberdade. Então, devemos educar sempre na liberdade e para a liberdade. As
regras e a disciplina moral destinam-se apenas a colocar ‘limites construtivos’, sinais de
orientação no caminho, e não ‘muros inibidores’. O controlo excessivo não educa para a
liberdade. A educação envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis que, nas
encruzilhadas, saibam optar com sensatez e inteligência.

Educa-nos através da transmissão da fé e da cultura em família, através da pregação dos
profetas, através da tradição oral e do ensino dos sábios, através do vínculo entre mestres e
discípulos (cf. Sir 24,30-34).Ora, hoje vivemos num contexto de emergência educativa,
porque se abriu uma rutura entre família, sociedade e escola. Os “peritos” substituem os
pais, a família não é reconhecida ou não se assume como primeiro e indispensável sujeito
educador; os alunos deixam de ser ouvidos e tidos em conta, nos seus próprios processos
educativos! Precisamos de um pacto educativo global para e com as novas gerações, que
empenhe as famílias, as comunidades, as escolas e as universidades, as instituições, as
religiões, os governantes, a humanidade inteira, na formação de pessoas maduras. Sem
esta aliança educativa, não há base sólida para uma esperança realista na mudança que
sonhamos para o nosso mundo. Também aqui, no campo educativo, temos de estar juntos.
Para educar alguém é mesmo precisa uma «aldeia inteira», uma comunidade unida por um
pacto educativo global!
Ao longo desta semana, vou viver os preceitos de Deus com espírito livre apenas
para agradar ao Senhor e assim sentir-me filho do eterno Pai e membro duma
comunidade de irmãos

REZAR A PALAVRA E
CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

Quanto amo, Senhor, a vossa lei!
Nela medito todo o dia.
Vós me fizestes mais sábio que meus inimigos,
porque tenho sempre comigo os vossos mandamentos.
Tornei-me mais sábio que todos os meus mestres,
porque medito sempre as vossas ordens.
Sou mais sensato que os anciãos,
porque observo os vossos preceitos.
Desviei os meus pés de todo o mau caminho,
a fim de guardar a vossa palavra.
Não me tenho afastado dos vossos juízos,
porque sois Vós quem me ensina.
Salmo 118

VIDA PAROQUIAL Domingo, 07 de Março –III Domingo da Quaresma
E DIOCESANA 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)
Segunda-feira, 08 de Março – S. João de Deus, Religioso (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, 09 de Março – S. Francisca Romana, Religiosa (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 10 de Março – S. Macário de Jerusalém (MF)
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha
e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- 7º dia de Manuel Augusto Neiva de Sá (Prof. Sá Lima) – int. AO
Quinta-feira, 11 de Março – S. Eulógio, Presbítero (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 12 de Março – S. Josefina (MF)
- 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
Sábado, 13 de Março –S. Sabino, Mártir (MF)
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do IV 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, 14 de Março –IV 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: Sr. João Cruz (1ª Leitura); Céu Cruz (2ª Leitura); Sr. João Cruz (Oração dos Fiéis)

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. A Paróquia adquiriu recentemente um equipamento de som para melhorar a qualidade
da acústica da transmissão das celebrações on line (via facebook). Foi estreado no fim-desemana-passado e, a avaliar pelos resultados obtidos e pelos comentários sugeridos, parece
funcionar muito bem. Este equipamento ronda os € 700,00. Se alguém se dispuser a
comparticipar, será bem aceite. O seu contributo pode incluir-se na renúncia quaresmal,
visto destinar-se a um bem comum de toda a comunidade paroquial. Desde já
agradecemos. Pode entregar nos Serviços Centrais o seu donativo.
2. Donativos da semana:
- equipamento de som: € 50,00; € 30,00; € 30,00
- obras para o novo lar: € 200,00
3. O início do mês de março marca uma nova etapa na vida do Centro Social Paroquial de
vila Nova de Anha. No passado dia 01 arrancou oficialmente a obra de finalização do Novo
Lar de Idosos (ERPI) do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha com a assinatura do
Contrato de Empreitada e respetivo Auto de Consignação. Esta intervenção, financiada em
85% ao abrigo dos Fundos Comunitários afetos ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT) Alto Minho 2020, num investimento inicial previsto de 729.514,50€
(setecentos e vinte e nove mil quinhentos e catorze euros e cinquenta cêntimos) irá
permitir a tão ansiada finalização desta prioridade social do CSPVNA. Esta intervenção,
relembre-se, irá permitir ao Centro Social Paroquial duplicar o número de camas
disponíveis em regime residencial, passando a disponibilizar mais 30 camas.
A Direção do Centro Social Paroquial através do seu Presidente e Pároco de S. Tiago de
Vila Nova de Anha, o Padre Alfredo de Sousa, agradece penhoradamente o contributo da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, na pessoa do seu Presidente Eng. José Maria Costa,
da Vereadora da Área Social, Dra. Carlota Borges, pela priorização desta intervenção,
nomeadamente junto da CIM do Alto Minho, permitindo a captação deste elevado
investimento. A Câmara Municipal de Viana do Castelo comprometeu-se ainda em apoiar
diretamente esta intervenção do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha com um
financiamento inicial, bem como, assegurar a componente remanescente final da
construção.
O Centro Social Paroquial de vila Nova de Anha viveu, assim, mais um dia relevante na
melhoria das suas ofertas de serviços e equipamentos de resposta social.
O início da empreitada está previsto para a próxima semana.
Recorde-se ainda que este Centro Social e respectiva Paróquia, através da Fábrica da Igreja,
já investiu, até ao momento, no edificado deste equipamento, cerca de 600 000,00 euros
sem a comparticipação de nenhuma entidade pública, tendo-se válido para tal,
exclusivamente, de fundos próprios.
4. 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, segunda
(08/03)), quarta (10/03), sexta (12/03) e sábado (13/03), sempre às 18h00. Na sexta-feira, às
17h30, transmitiremos a Via Sacra. No Domingo (14/03), às 10h00, será celebrada por todos vós,
também transmitida em direto. Participai!

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 08 DE MARÇO 2021 (SEGUNDA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
08/03/2021
- Manuel Ferreira de Sousa (meu pai) – int. esposa, filhos e família
- Maria da Glória Brito Fornelos – int. Grupo CC Viana do Castelo
- Maria Fernanda dos Santos Rego e Sousa int. família
- Rosa Meireis Pereira – int. marido e filhos
09/03/2021
- ANIV. Arnaldo Rodrigues Almeida - int. filho José Manuel e esposa
- ANIV. João Gonçalves Damião - int. família
- Maria Gracinda Martins Ferreira e marido - int. filhos
- Rosa Vieira Gomes – int. Confraria do Divino Espírito Santo de Coura*
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 10 DE MARÇO 2021 (QUARTA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
10/03/2021
- 7º dia de Manuel Augusto Neiva de Sá (Prof. Sá Lima) – int. AO
- Manuel Fernandes Lima - int. Confraria de S. Tiago*
- Maria das Dores da Costa Jácome - int. marido e Filha
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 12 DE MARÇO 2021 (SEXTA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
11/03/2021
- ANIV. NATAL. Maria Teresa Martins Vieira e marido - int. filha Maria Ângela e família
- Albino Barbosa Barreto - int. esposa Lurdes*
- João Gonçalves Damião e esposa - int. filho João
12/03/2021
- Beatriz Barros Gomes - int. marido, filhos e netos*
- Maria Teresa Rodrigues Morais - int. filhos
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 13 DE MARÇO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
13/03/2021
- ANIV. NATAL António Jorge Silva Felgueiras - int. família
14/03/2021
- 9º ANIV. Conceição Domingues Felgueiras Sampaio e marido - int. filha Rosalina
- ANIV. Maria da Conceição Fernandes do Rego - int. marido
- Manuel Fernandes Lima e esposa - int. filho e nora
INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 14 DE MARÇO 2021 (DOMINGO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 10H00
07/03/2021 –IV Domingo da Quaresma - Por todos vós e pelas vossas intenções em geral

