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

1ª Leitura
Actos 2,1-11
Salmo

103 (104)
2ª Leitura
1 Cor 12, 3b-7.1213
Evangelho
Jo 20, 19-23

“RECEBEI O ESPÍRITO
SANTO”

Caros amigos:
Estamos a concluir os cinquenta dias de Páscoa, com a grande Solenidade do
Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre a comunidade reunida em
volta dos Apóstolos. É o sopro deste Espírito que põe fim ao confinamento da
primeira Igreja e abre todas as portas e janelas com novas vistas e novos
caminhos para a missão. Também hoje, neste Pentecostes de 2021, o Espírito
Santo é um dom e uma presença de amor divino, que nos impele a enfrentar a
novidade deste tempo e nos lança no mundo para darmos testemunho de
Cristo vivo.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

O Evangelho de João diverge, cronologicamente falando, do relato dos Actos dos
Apóstolos, a primeira leitura deste domingo. Enquanto que os Actos dos
Apóstolos falam de cinquenta dias depois da Páscoa, o Evangelista João diz que
Jesus envia o Espírito Santo no próprio dia de Páscoa. João já havia dito que
Jesus, ao morrer na Cruz, tinha entregado o Seu Espírito. Tal como havia
prometido, a morte de Jesus é já o momento em que o Senhor concede à Igreja
– representada pelo discípulo amado e pela Mãe de Jesus – o Seu Espírito, o
Espírito Santo. Mas o Evangelista João diz mais. Diz que o dom do Espírito é
renovado estando a comunidade reunida no primeiro dia da semana.

E tal acontece sempre e em qualquer lado em que a comunidade cristã se reúne no
primeiro dia da semana. Acontece sempre que celebramos o domingo: o Senhor, que se
faz verdadeira e realmente presente no meio dos irmãos reunidos, entrega-lhes o Seu
Espírito, o Espírito de graça e de paz que leva cada um dos seus discípulos a serem
continuadores da missão começada por Jesus: «assim como o Pai Me enviou, também
Eu vos envio a vós». E isto é verdade não só para os Apóstolos; é verdade para nós, os
atuais discípulos de Jesus. É esta a nossa missão: agindo sob inspiração do Espírito,
sendo dóceis às Suas inspirações, resplandecermos o rosto de Cristo no nosso mundo,
convidando todos os Homens à comunhão com Deus e à comunhão com os irmãos. É
grande a nossa responsabilidade… Talvez grande demais para nós. Por isso o convite do
Senhor a cada a um de nós: “reúne-te com os teus irmãos para celebrar a Minha Páscoa
em cada domingo; Eu estarei lá para a todos fortalecer com o Meu Espírito e a todos
alimentar com o Meu Corpo”. Não faltemos ao convite. Assim alimentados e fortalecidos,
guiados pela subtil do Espírito Santo, poderemos ser fiéis continuadores da missão de
Jesus.

O Pentecostes era uma festa judaica em que o povo de Israel celebrava duas coisas: o
dom da Lei e da Aliança. É nesta festa que S. Lucas coloca o Espírito de Deus a descer
“PENTECOSTES sobre os Apóstolos reunidos em oração. Ao fazê-lo, S. Lucas está a chamar a atenção
-NASCIMETO
para um pormenor importante: Deus, como havia prometido pelos Seus profetas,
DA IGREJA”
estabeleceu uma Nova Aliança com um novo povo – a Igreja – cuja Lei, agora, já não é a
Lei de Moisés mas a Lei do Espírito. Se antes era a raça judia que definia o povo de Deus,
agora não. Agora é o Espírito, o Amor que une o Pai e o Filho, que agrega homens e
mulheres de todo o mundo, de todas as culturas e línguas na Igreja de Cristo. E fá-lo
concedendo dons diferentes a pessoas diferentes. Mas os dons que concede são sempre
para o bem de toda a Igreja. E a todos os batizados o Espírito concede dons. O dom que
temos, mesmo que seja só um, foi-nos dado para ser colocado ao serviço de todos. Para
isso, é preciso reconhecer que o temos. Mas temos também de nos perguntar: estou a
colocar este dom ao serviço dos meus irmãos? Como posso fazê-lo? Far-nos-á bem,
neste domingo de Pentecostes, tomarmos consciência dos dons com que fomos
agraciados pelo Espírito Santo e refletir sobre o modo como os estamos a colocar a
render para o bem de todos, para o bem da Igreja.
Vinde, ó santo Espírito,
vinde, Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.
Vinde, Pai dos pobres:
na dor e aflições,
vinde encher de gozo
nossos corações.

VIVER A PALAVRA

REZAR A PALAVRA E CONTEMPLAR O MISTÉRIO
Luz de santidade,
que no Céu ardeis,
abrasai as almas
dos vossos fiéis.
Sem a vossa força
e favor clemente,
nada há no homem
que seja inocente.
Esta semana, vou procurar reconhecer os sinais do Espírito e pedir a graça da
docilidade às Suas inspirações.

VIDA DIOCESANA Domingo, 23 de Maio – Eucaristia da Solenidade de Pentecostes - Mês de Maria
E PAROQUIAL - 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Céu Vieira

– 09h00 – Eucaristia do VIII Domingo da Páscoa - Solenidade de Pentecostes
- Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. Roberto Rego (2ª Leitura); D. Adília Santos (Oração dos

Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Roberto Rego e D. Céu Vieira
Segunda-feira, 24 de Maio – Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja (MO)
VIII Semana doTempo Comum - Mês de Maria
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Margarida
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Margarida
Terça-feira, 25 de Maio – S. Beda Venerável, Presbítero e Doutor da Igreja, S. Gregório VI,

Papa (MF) - Mês de Maria

- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 26 de Maio – S. Filipe Néri, Presbítero (MO) - Mês de Maria
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 27 de Maio – S. Agostinho de Cantuária, Bispo (MF) - Mês de Maria

98º Aniversário da Fundação Nacional do CNE

- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Céu Cruz
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Céu Cruz
Sexta-feira, 28 de Maio – S. Maria Ana de Paredes, Virgem (MF) - Mês de Maria
- Catequese presencial
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
- XXV Forum de EMRC
Sábado, 29 de Maio – S. Paulo VI, Papa (MO) - Mês de Maria
- Catequese presencial
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia Vespertina da Solenidade da Santíssima Trindade
- Leitores: D. Arminda Correia (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); D. Arminda Correia (Oração

dos fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Céu Vieira
Domingo, 30 de Maio – Eucaristia da Solenidade da Santíssima Trindade - Mês de Maria

Na celebração, participarão apenas os membros das Equipas Arciprestais da Pastoral Familiar de cada
arciprestado e os responsáveis pelos Movimentos de espiritualidade familiar. Além disso, será convidado 1
casal em bodas matrimoniais de cada arciprestado em representação de todos os outros.
Os casais da nossa Paróquia de São Tiago de Vila Nova de Anha que celebram, em 2021,
o 1º, 25º, 50º, 60º, 70º e 75º Aniversário Matrimonial, por favor, passem o quanto antes pelos Serviços Centrais
a fim de deixarem os vossos dados para poderem receberem uma Bênção Apostólica.
3. No âmbito do projeto “ Saúde mais Próxima” a Unidade Móvel de Saúde (UMS) deslocar-se-á a Vila Nova de
Anha, nos próximos dia 24 de maio e 14 de junho de 2021, entre as 09h00 e as 12h00, nas quais terá um ponto
de paragem fixo para atendimento da população. A UMS estará instalada junto aos Serviços Centrais da
Paróquia e prestará serviços de enfermagem. Esta é uma parceria da Câmara Municipal de Viana do Castelo e
do CVP Centro Humanitário Alto Minho.
No próximo dia 29 de maio, pelas 10h00, realiza-se na Casa do Povo de Vila Nova de Anha uma Aula de Dança
experimental e gratuita, destinada a crianças que pretendam iniciar esta modalidade. A aula será ministrada
pela Prof. Catarina Fernandes e é uma parceria entre a Casa do Povo e a Junta de Freguesia de Vila Nova de
Anha.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 24 DE MAIO 2021 (SEGUNDA-FEIRA)
24/05/2021

- ANIV. Ana Rodrigues da Silva - int. filha Maria
- 19º ANIV. Rosalina Lima de Araújo e marido - int. filhos

25/05/2021

- Augusta da Assunção Felgueiras Sampaio - int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário
- Avelino Gonçalves Santa Marinha - int. Confraria do Santíssimo Sacramento*

26/05/2021

- Luís Miguel Fernandes Forte - int. mãe Maria do Rosário Cruzeiro*
- Lurdes Felgueiras e António Felgueiras - int. irmã
- Pais de Jaime Malheiro

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 27 DE MAIO 2021 (QUINTA-FEIRA)

27/05/2021

III Viana em Família – Pastoral Familiar

- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Margarida Carlão
– 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Santíssima Trindade
- Leitores: D. Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Céu Cruz (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão
- 11h00 – Eucaristia do Dia Diocesano da Família – Seminário Diocesano de Viana do Castelo

INFORMAÇÕES 1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, segunda (24/05), quinta, (27/05)
e sábado (29/04), sempre às 19h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é às 18h30, recitaremos
ÚTEIS
o Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Apenas será transmitida em direto via
facebook, a Eucaristia Vespertina, aos sábados. A igreja é um lugar seguro. É tempo de regressar!
2. No próximo dia 30 de maio (Domingo da Santíssima Trindade), vai realizar-se o Dia Diocesano da
Família, com o tema “10 ARCIPRESTADOS=UMA DIOCESE”.
O Dia Diocesano da Família consistirá numa celebração Eucarística presidida pelo Senhor D. Jorge
Ortiga, Arcebispo de Braga, na Capela do Seminário Diocesano, às 11h00, que terá transmissão
vídeo através da página do Facebook da Pastoral Familiar
(https://www.facebook.com/pastoralfamiliarvianadocastelo/)

- ANIV. António Ribeiro de Sá - int. filhos
- 13º ANIV. Joaquim Vaz Soares Maciel - int. filha Alcinda
- 31º ANIV. Maria dos Anjos Santos Carvalho e marido - int. família
- ANIV. Virgínia Fernandes da Cunha - int.filha*
- ANIV. NATAL. Manuel Amorim Vidal - int. afilhada Adília
- Gonçalo Nuno Lopes Lima Santos - int. amigo Carlos

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 29 DE MAIO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00
28/05/2021
29/05/2021
31/05/2021

- 2º ANIV. Gonçalo Nuno Lopes Lima Santos - int. pais e família*
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio – int. marido
- José Elfrido Fernandes Torre - int. esposa e filhos*
- Manuel Rodrigues do Rego Meira e esposa - int. filho Víctor Manuel
- Pelas almas dos defuntos que repousam no nosso cemitério – int. zeladora da Capela do Repouso
- Orlando Dias Deira - int. esposa

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 30 DE MAIO 2021 (DOMINGO)
30/05/2021

- Santíssima Trindade - Pelos meus paroquianos e suas intenções

