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V DOMINGO DA QUARESMA - ANO B

ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”

1ª Leitura
Jer 31, 31-34
Salmo 50 (51)
2ª Leitura
Heb 5,7-9
Evangelho
Jo 12, 26

Caros amigos:
Com este domingo entramos, por assim dizer, no pórtico da Paixão, da Morte e
da Ressurreição do Senhor. A «Hora» de Jesus aproxima-se. Ouvi-l’O-emos,
em oração, na sua agonia, rezar com clamores e lágrimas, suplicando ao Pai
«salva-me desta hora». E vê-l’O-emos, na Hora da sua glorificação, ser
lançado à terra, como o grão de trigo, que morre, para dar muito fruto!
Elevado na Cruz, Jesus atrairá todos a Si. Percorremos, ao longo desta
Quaresma, as grandes etapas da história do Povo de Deus e das sucessivas
alianças. E, neste Domingo, escutaremos a promessa de uma “nova aliança”.
Assim, a relação entre Deus e o seu povo não se reduzirá mais a um contrato
escrito nas tábuas da lei, mas será uma aliança inscrita no coração novo! E o
coração novo é um coração purificado, recriado, renovado e transformado
pelo amor de Deus!
Votos de um Santo Domingo, de uma semana abençoada e de uma Quaresma
fecunda!

“UM DEUS
ESPOSO”

O nosso Deus revela-Se-nos como um Deus Esposo, que ama o seu povo como sua
Esposa, com a paixão de um verdadeiro amor! É um Deus que deseja viver em íntima e
pessoal comunhão de Vida connosco. Ele não Se contenta com uma relação jurídica,
formal, ritualista!

Deus chama-nos a viver com Ele uma relação de aliança, uma relação apaixonada, de
toda a vida e para toda a vida, como aquela que une, totalmente e para sempre, num só
coração e numa só alma, o Esposo e a Esposa, o Amado e a Amada, no encontro
interminável do amor!
A relação de Deus com Israel é ilustrada através das metáforas do noivado e do
matrimónio; consequentemente, a idolatria (isto é, o culto aos falsos deuses) é vista
como adultério e prostituição, como infidelidade à Aliança selada no Sinai. A Aliança de
Deus com o seu povo exprime-se no Antigo Testamento como um desposório (cf. Ez 16,
8.60; Is 62, 5; Os 2, 21-22) e a nova Aliança é apresentada no Novo Testamento como
um matrimónio (cf. Ap 19, 7; 21, 2; Ef 5, 25). Assim, “entre todas as expressões de amor,
o amor conjugal entre o homem e a mulher sobressai como expressão do amor por
excelência. O amor conjugal deve, pois, sinalizar o amor de Deus pelo seu povo, o amor
de Cristo pela sua Igreja, como o elo mais forte da aliança conjugal!
Neste sentido, os casais vivam também o seu casamento como uma aliança, não
“O MATRIMÓNIO
apenas entre si, mas uma aliança de ambos com o próprio Senhor e com a Igreja, de
SÍMBOLO DA
que fazem parte. À luz da Aliança, o Matrimónio não é um mero contrato civil e muito
ALIANÇA ENTRE
DEUS E O SEU POVO” menos um contrato a prazo! Na sua total comunhão de vida e amor, os casais cristãos,
no seu amor fiel e fecundo, exclusivo e eterno, são «sacramento da nova aliança», quer
dizer, são o sinal eficaz, a manifestação visível, sensível e tangível do amor esponsal
com que Cristo Se entregou pela Igreja, sua Esposa, até ao extremo dom de Si, até ao
fim, na Cruz! Em Cristo revela-se plenamente o mistério do amor humano. Ele é o
Esposo definitivo, a fonte e a medida do verdadeiro amor, também do amor entre os
esposos.

“QUERIDOS CASAIS, Queridos casais: mostrai e explicai a outros casais amigos, que ainda não descobriram a
VOS PEÇO!”
beleza do matrimónio cristão, o significado da aliança que trazeis no dedo anelar, por
sinal o mais frágil. Explicai-o também aos vossos filhos. Revisitai o álbum do
casamento. Se não casastes pela Igreja e nada vos impede, ponderai essa possibilidade.
Em família, aí em casa, em oração, renovai a vossa aliança conjugal. Enaltecei as
qualidades de cada um dos membros da família, na certeza de que «o homem bom, do
bom tesouro do seu coração tira o que é bom» (Lc 6,45)!
Irmãos e irmãs: pedi ao Senhor um coração novo. Porque é o coração novo a
verdadeira arca da aliança, capaz de guardar fielmente o imenso tesouro do amor
conjugal e familiar! Redescobri a alegria do amor!

REZAR A PALAVRA Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor,
confiantes, a Vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as
E CONTEMPLAR
nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do
O MISTÉRIO
Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca
mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão; e quem tiver
sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família
de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do carácter sagrado e inviolável
da família, da sua beleza no projecto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei
a nossa súplica. Ámen.

VIVER A
PALAVRA

Durante a semana, vamos cultivar gestos de amor em família a fim de
redescobrir a Alegria do Amor.

VIDA PAROQUIAL Domingo, 21 de Março –V Domingo da Quaresma
- 09h00 – Eucaristia do V Domingo da Quaresma pelo povo que me está confiado
E DIOCESANA - Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D. Adília
Santos (Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraodinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e Sr. Francisco Félix
Segunda-feira, 22 de Março
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 23 de Março
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira
- 18h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
Quarta-feira, 24 de Março
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 25 de Março – Anunciação do Senhor (Solenidade)
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira
- 18h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
Sexta-feira, 26 de Março
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 27 de Março
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, transmitida pelo
Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções
anunciadas
- Leitores: D. Margarida Carlão (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); (Narração da Paixão

do Senhor: Narrador - D. Margarida Carlão; Povo – Sr. Filipe Silva); D. Margarida Carlão
(Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraodinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e D. Margarida Carlão
Domingo, 28 de Março –Domingo de Ramos na Paixão do Senhor
- 09h00 – Eucaristia do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor pelo povo que me está confiado
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); (Narração da Paixão do

Senhor: Narrador - Cristina Cunha; Povo – Sr. João Cruz); Cristina Cunha (Oração dos
Fiéis)
- Ministros Extraodinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Céu Vieira
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
1. Donativos da semana: - equipamento de som: € 50,00; € 30,00
2. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça-feira (23/03), quinta-feira (25/03) e
sábado (27/03), sempre às 18h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é às 17h30, recitaremos o Terço em
honra de Nossa Senhora. No Domingo (28/03), às 09h00, será celebrada por todos vós.
Apenas será transmitida em direto via facebook, a Eucaristia Vespertina, aos sábados, para que os nossos idosos do
Lar e da comunidade em geral, os doentes e aquelas pessoas mesmo impossibilitadas de virem à igreja possam
assistir e participar na Missa Dominical.
3. No Domingo de Ramos enfeitem a vossa cruz com ramos de oliveira e palma. Coloquem-na à porta ou nas vossas
varandas para que o mundo veja que entramos na Semana Santa. Para a Missa de Ramos, tragam os ramos de casa a
fim de serem benzidos na Missa. Não é conveniente passá-los de mão em mão, por causa da pandemia!
4. No próximo fim-de-semana muda a hora. Os relógios devem avançar uma hora. Entramos no horário de verão.
5. Ao preencher a sua Declaração de IRS, relativa ao ano de 2020, a partir do dia 1 de abril, indique o número de
contribuinte do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha 502 263 431 no quadro 11 da sua declaração online, dado
que não é possível a entrega em papel. Pode também já indicar, até 31 de Março, a entidade Centro Social Paroquial de
Vila Nova de Anha à qual pretende consignar o IRS e o IVA deste ano de 2021.
Com este gesto simples, sem custos ou perda para si, está a ajudar o CSPVNA a servir melhor os seus utentes, a
contribuir para a construção do novo Lar, levando o Estado a retirar 0,5% do imposto que lhe liquida e a entrega-lo a
esta Instituição. Leia o folheto que vai com este Boletim e partilhe esta informação e intenção com os seus familiares e
amigos. Olhe que no ano passado esta iniciativa rendeu ao Centro € 1 466,46. A ver se desta vez conseguimos duplicar
o valor! Obrigado.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 23 DE MARÇO 2021 (TERÇA-FEIRA)
22/03/2021
- Almas do purgatório – int. Confraria das almas
- Albino Rodrigues Lopes Lima e esposa - int. filhos
- ANIV. José Fernandes da Cunha Correia – int. esposa.
- Pe. Eurico da Silva Pinto - int. Pe. Alfredo*
23/03/2021
- ANIV. José Barreto Novo - int. filha Rosa Maria
- Sandra Isabel Morais Viana - int. pais
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 25 DE MARÇO 2021 (QUINTA-FEIRA)
24/03/2021
- Agostinho Esteves Carvalho - int. irmã Celeste
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio - int. marido
25/03/2021
- 30º dia de Manuel Isaías Ribeiro Vieira – int. Confraria do SS. Sacramento*
- Luís Miguel Fernandes Forte - Confraria São João
- Pelas Almas do Purgatório - int. Manuel Novo*
- ANIV. Mário Cardoso da Costa - int. afilhada Maria Jácome
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 27 DE MARÇO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
27/03/2021
- ANIV. José Sampaio Gomes da Cruz e esposa - int. filha Conceição
- ANIV. NATAL. Mário Meira Viana e pais - int. irmã Sameiro
- ANIV. Ordenação Padre Alípio da Silva Lima - int. Cristina Cunha
- Pelas almas dos defuntos que repousam no nosso cemitério - int. zeladora da Capela do Repouso
INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 28 DE MARÇO 2021 (DOMINGO)
28/03/2021 –Domingo de Ramos na Paixão do Senhor
- Por todos vós e pelas vossas intenções em geral

