…INFORMAÇÕES PARA ESTA SEMANA...
“MÊS DE MARIA”: é celebrado na Ig. Matriz,
todos os dias, às 19h45, começando com a
missa. Aos sábados começa às 19h45, seguido de missa, e aos domingos é às 18h30
(orientado pelos anos de catequese). O “Mês
de Maria” será orientado pelos nossos diáconos. Procuremos participar nesta oração e na
eucaristia! | NOTA: haverá velas litúrgicas
benzidas à venda na sacristia ou no cartório
paroquial.

pecialmente os lavradores e os membros da
Comissão da Srª da Alegria e S. Gens).
Ig. Matriz (18h30): Mês de Maria”: Será
dinamizado pelo 7º e 8º anos de catequese.
Os ofertórios do fim de semana (28 e 29 de
Maio) são para os Meios de Comunicação
Social.

Associação S. Pedro da Maganha irá fazer o
seu peditório anual este Domingo, dia 15 de
A imagem do Imaculado Coração de Maria Maio para as despesas da Festa de São Pedro
da nossa Igreja Matriz foi submetida a um e atividades da associação.
pequeno restauro e limpeza. Quem desejar
ajudar na sua reparação pode deixar a sua Campanha de Recolha de Alimentos: O
oferta no cartório paroquial. Muito obrigado! Banco Alimentar Contra a Fome - Porto irá
realizar nos próximos dias 28 e 29 de Maio
SEMANA DA VIDA: Este ano, a Semana da (Sábado e Domingo) uma recolha de alimenVida que decorre de 08 a 15 de maio tem tos no supermercados.
como tema «A Vida que Acolhemos», tendo
como inspiração “a parábola do Bom Samari- 21º Dia Diocesano da Família: os casais que
tano”. Esta iniciativa, promovida pela Comis- completem 10, 25, 50 ou 60 anos de matrisão Episcopal Laicado e Família e pelo Depar- mónio este ano são convidados a participar
tamento Nacional da Pastoral Familiar, pre- na celebração no dia 12 de Junho na Igreja
tende focar três temas: “O aborto, uma reali- Nova da Trofa. Para poderem participar e
dade oculta dos noticiários e que se estima receber o diploma assinado pelo nosso bisrepresente cerca de 15.000 abortos por po, devem inscrever-se no cartório paroquial
ano”; “A eutanásia, tema central face à atual até ao dia 22 de Maio.
realidade política nacional” e a “guerra na
Europa, com todas as mortes e refugiados Viagem paroquial “A Costa Vicentina e Alque provoca, este tema sim, em todos os garve” (dias 4 a 8 de Julho) ainda tem disponoticiários diários”. Rezemos esta semana nibilidade de 2 lugares para quem desejar ir.
por esta intenção nas nossas orações do Ter- Procurem informações no cartório paroquial.
ço e nas eucaristias. Rezemos pela defesa da Contas: Ofertórios do fim de semana 7 e 8 de
Vida!
Maio: 228,59 eur. (Para a pastoral das VocaQuarta-feira (dia 18): Ig. Matriz (17h30- ções) / Ofertório da semana 1 a 8 de Maio:
70 eur. / Ofertório exéquias: 28,52 eur. /
19h30): Confissões.
Ofertório Sábado (dia 7): 73 eur. (Para a conDomingo (dia 22): VI Domingo da Páscoa: fraria das Almas).
São Gens de Cidai (depois da eucaristia das
Cartório Paroquial:
17h30): Dia das Rogações e Bênção - procissão até à imagem da Senhora da Alegria e
Quinta-feira e Sexta-feira:
bênção dos campos, das sementeiras, frutos
9h00-12h30 e das 14h00-18h00
da terra e animais. (estamos todos convidaSábado: 9h00-12h00
dos para esta bênção na nossa paróquia, esPE. BRUNO FERREIRA (Pároco): 913107426
Cartório: 252 100 701 / 931 327 473
E-mail: paroquiadesantiagodebougado@gmail.com
Em missão de estudos superiores de Música Sacra em
Roma nos tempos letivos.

PE. LUCIANO LAGOA (Vigário paroquial): 917886098
Cartório: 252 412 883
www.paroquiadatrofa.com
E-mail: paroquiadatrofa@gmail.com
Residência Paroquial de S. Mar9nho de Bougado
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DOMINGO V DA PÁSCOA | ANO C

1ª leitura ( Actos 14, 21b-27 )
«Contaram à Igreja tudo
o que Deus tinha feito com eles »
Terminada a primeira viagem missionária,
através do sudoeste da Ásia menor, Paulo
regressa a Antioquia, visitando, pelo caminho, as comunidades nascidas do seu trabalho, sob a acção do Espírito Santo. Como
o anúncio da salvação lhes havia sido já
dirigido, o Apóstolo, sem deixar de pregar a
palavra, preocupa-se, sobretudo, em consolidar as jovens comunidades, preparando
-as para suportarem as tribulações. Ao
mesmo tempo, S. Paulo organiza hierarquicamente a Igreja, pondo à sua frente os
anciãos (presbíteros) escolhidos, não pela
comunidade, como se fazia entre os judeus
dispersos no mundo pagão, mas directamente por ele. Assim se manifestava a colegialidade. Assim se asseguravam as relações entre a Igreja local e a universal.

Semana 16 a

22 de Maio de 2022

O próprio mundo material, enobrecido pelo trabalho do homem, será transformado.
Será então que a obra da nova criação, iniciada na manhã de Páscoa, atingirá a sua
plenitude e Jesus entregará ao Pai os homens, chamados para a glória eterna, em
Cristo (I Ped. 5, 10).
Evangelho ( Jo 13, 31-33a.34-35 )
« Dou-vos um mandamento novo:
que vos ameis uns aos outros »
Aos discípulos, que não podem ainda
segui-l’O na Sua glória, Jesus entregalhes, como Seu testamento espiritual, o
mandamento novo: amar os homens,
nossos irmãos, como Ele os amou, até
ao amor do inimigo, até ao dom da vida,
até às úl9mas consequências. Este amor
não é uma simples norma legal. É uma
espécie de ins9tuição «sacramental»,
pela qual se assegura, con9nuamente a
presença de Jesus no meio de nós. ViviSalmo responsorial ( Salmo 144, 8-13ab ) do em realidade, é o mesmo amor do
Pai, encarnado em Jesus, que através de
« Louvarei para sempre o vosso nome, nós se comunica aos homens. É este
Senhor, meu Deus e meu Rei. »
amor que torna a Igreja, esta «nova»
comunidade de Deus com os homens,
2ª leitura ( Ap 21, 1-5a )
uma comunidade dis9nta de todas as
comunidades humanas e um sinal do
« Deus enxugará todas
«mundo novo», onde só se fala uma linas lágrimas dos seus olhos »
guagem – a do amor.
A Ressurreição de Jesus não eliminou, totalmente, o mal, que continua a estar preOração
sente na nossa vida. Contudo (e é esta a
grande mensagem que o Apocalipse nos
Deus todo-poderoso e eterno, realitransmite), a humanidade conhecerá, um zai sempre em nós o mistério pascal,
dia, em Cristo, a vitória plena e definitiva para que, tendo sido renovados pelo
sobre o mal. O fim dos tempos, com efeito, santo Ba%smo, com o auxílio da vossa
não será uma destruição, mas uma trans- proteção, dêmos fruto abundante e alformação. Nesse dia das núpcias definitivas cancemos as alegrias da vida eterna.
com o Seu Criador, a humanidade resplandecerá com a mesma juventude de Deus.

Intenções de Eucaristia - Semana de 16 a 22 de Maio de 2022
Segunda-feira (dia 16, Ig. Matriz, 19h45) Silva e sogra (do fº Fernando Silva) /
Avelino de Sousa Vás e esposa (da fª
|Depois da missa: Mês de Maria
Natália) / Germana da Costa Moreira e
Bernardino da Costa Ramos (da família) / 1º
anivers.º de Rodrigues Costa (da esposa) /
António Moreira da Cruz, pais e sogros (da
esposa) / António André Ferreira da Silva e
avós (dos pais) / Acção de graças a Nª Sª de
Fátima (de Luís Jorge e Mª Irene) / António
Pereira de Sousa Reis, esposa, filho e noras
(da neta Josefina) / Mª das Dores Lavra, marido e filha (da família) / Ana Paula Rodrigues
(da afilhada) / Mário da Costa Pereira e pais
(do irmão Fernando Jorge) / Joaquim Ferreira Martins, esposas e sogros (de Ana Mª
Martins) / Elias Pereira Faria, esposa, filho e
neto (do fº Albino) / Zacarias de Sousa Barros, irmã, cunhado e sobrinhos (das sobrinhas) / Vasco Manuel Pereira da Silva e pai
Arlindo (da irmã Ascensão/Maganha) / Mª
Augusta da Silva Reis, marido, genro e neta
Ana (da irmã Rosa/Cidai). || (Leitores: Emília,
Francisca| MEC: Carlos S.).

Terça-feira (dia 17, Ig. Matriz, 19h45) |
Depois da missa: Mês de Maria

cunhado António Barbosa (de pessoa
amiga/Lagoa) / Mª Pimenta, marido e
ﬁlhos (do fº Armindo). || (Leitores: Ra-

miro Padrão, Carlos Sousa| MEC: Carlos
Sousa).

Sexta-feira (dia 20, Ig. Matriz, 19h45) |
Depois da missa: Mês de Maria
Almas de San9ago de Bougado (da
confraria das Almas/Cidai) / 7º dia de
João Pereira Gonçalves / Custódia Na9vidade de Macedo, Rosa da Silva e ﬁlhos
(de Alberto de Macedo) / Elisa da Silva
Pereira e marido (da fª Rosa) / Mª da
Silva Cruz, marido e neto Ivo (da fª Mª) /
Júlio Rodrigues da Costa Serra (da esposa) / Adélia Moreira Azevedo, marido e
ﬁlhos (da fª GoreW) / Joaquim da Costa
Araújo e família (da aﬁlhada Odete Araújo) / Adélio Serra, esposa, ﬁlhos e 9as
(da fª) / Alice Dias da Costa Marido e
neto (da fª Mª do Carmo) / Mª das Dores Gonçalves Azevedo (da Conf. Sagrado Coração de Jesus 2021) / Artur da
Silva Pereira (da Conf. Sagrado Coração
de Jesus 2021)|| (Leitores: João Pereira,

Acção de graças ao Santíssimo Sacramento
(de intenção particular) / Valentina Pinheiro
Campos, marido, pais e avós (da fª) / Mª Vitória Oliveira Rodrigues Santos (do marido) / Isabel Sousa| MEC: Isabel Sousa, Carlos
Jaqueline Neves da Silva, pais e sogros (do Sousa)
marido). || (Leitores: Mª Angélica, João Sousa Sábado (dia 21)

| MEC: Carlos S.).

Quarta-feira (dia 18, Ig. Matriz, 19h45):
Depois da missa: Mês de Maria

(Ig. Matriz, 15h00):
Pelo povo de Santiago de Bougado e Catequese paroquial.|| (Leitores: Catequese do 5º

Noémia Pereira da Costa e filho (do mari- ano | Acólitos: Mª Martins, Francisca Martins|
do) / Rosa Silva Cruz e marido (dos filhos/ Mec’s: Lurdes, Teresa).
Outeirinho) / Ana Cristina da Silva Moreira
(do marido) / Alberto Serra (do padrinho) . || (Ig. Matriz, 20h15):
(Leitores: Dina Azevedo, Ramiro Padrão| MEC:
Mês de Maria (19h45): Mª Madalena
Carlos S.).
Santos, pai e sogros (da família) / Mª
Quinta-feira (dia 19, Ig. Matriz, 19h45) | Pereira Neves (da aﬁlhada Silvina) / Rosalino, esposa e família (do fº Jorge) /
Depois da missa: Mês de Maria
Adélia Dias da Silva, marido, ﬁlho e genAntónio da Costa e Sá, nora e genros ro (da fª Zulmira) / Amândio Mar9nho
(da fª) / Raquel Vinhas e ﬁlha Rosa Mª (da esposa) / Mª da Bica, marido, ﬁlhos
(da fª Inês) / José Augusto Pereira da e genros (da nora Emília) / Jaquelina da

Silva Freitas e marido (dos ﬁlhos) / Dália
Vinhal, marido e ﬁlhos (da neta Raquel) / Telmo Alpoim Ferreira e esposa
(da neta Manuela) / Manuel Augusto da
Silva Sousa, ﬁlho e família (dos irmãos).|| (Leitores: Catequese do 7º ano|
Acólitos: Ângela e Eduardo Torres, Tiago
Moreira| Mec’s: Carlos S., Emília).

...Domingo VI da Páscoa ... (dia 22)
(Cap. Bairros, 8h00):
Pais, irmãos e cunhados de Augusto
Campos (Bairros) / José de Sá Couto Reis
(da esposa) / Mário Bernardino, esposa,
ﬁlho e netos Mário e Elisabete (da fª Alice) / Evaristo Rodrigues Pereira e esposa, pais e avós (de Júlia/Bairros). ||

(Ig. Matriz, 12h00):
Mª da Conceição Nunes da Costa Ventura e marido (dos ﬁlhos e netos) / Júlio
Garcia (da esposa) / Acção de graças a
Santa Rita e Santa Catarina (de Assunção Silva) / Mª Amélia Azevedo Costa e
irmãs (do sobrinho António) / Clarinda
Ferreira da Cruz, marido, ﬁlho e nora (de
pessoa amiga) / Manuel Dias da Silva (da
esposa e ﬁlhos) / Emília da Arnada e marido (de Jorge Torres) / Irmãos de Rosa
Amélia Sousa / José Pereira Dias (da esposa) / Pais e irmãos de Olimpia Portela / Fá9ma Padrão e família (de pessoa
amiga/Lagoa) / Pais e marido de Mª Torres Aguiar / Albina da Costa Reis (dos
sobrinhos Filipe e Claúdia). ||(Leitores:

(Leitores: Helena Maia, António Castro, Teresa Serra, Ramiro Padrão, Mª Angélica|
Diác. José Mª | Acólitos: Zé Marques, Luís Acólitos: João Sousa, Pedro Moreira| MEC:
Mª Emília, Carlos S.).
Castro, João Campos, Joana).

(Cap. Lantemil, 9h45):
Alice Moreira Costa Maia, marido Manuel Maia e família (da fª Irene) / Evaristo Rodrigues Pereira, esposa e neto (do
fº José Júlio) / José Mar9ns Oliveira e
esposa (da fª Amélia Cruz) / Mª Dias Ferreira, marido e família (da neta Conceição Sousa) / Manuel Joaquim Gomes,
esposa, ﬁlho e neto (do fº Domingos
Mendes Gomes) / Esposa, pais, sogros e
família de Fernando Silva. ||(Leitores:

(Cap. S. Gens, 17h30):
Amélia Dias de Sousa e família (da fª
Emília das Dores) / Laurinda de Sousa
Gomes (dos ﬁlhos) / Avelino dos Santos
Cruz (Conf. NSª do Rosário 20/21) / Maria Antónia Neves da Cruz (Conf. NSª do
Rosário 20/21). || (Leitores: Mª Emília,

José Maciel| MEC: José Maciel | Acólito:
João Sousa) | No ﬁnal: Bênção dos Campos, sementeiras e animais!

(Ig. Matriz, 18h30):

Natalina Maia, Ernes%na, Ana Paula Silva |
Acólitos: Regina| Mec’s: Ernes%na, Mª do “Mês de Maria” (Será dinamizado pelo
Céu, António Pinheiro).
7º e 8º anos de catequese.) Apela-se à

presença de todos os que puderem vir,
ﬁlhos e pais.

