
1ª leitura (Act 2, 1-11)  
«Todos ficaram cheios do Espírito Santo 

 e começaram a falar »  
 

          De harmonia com a promessa de Jesus, o Espí-
rito Santo, manifestando a Sua presença sob os 
sinais sensíveis do vento e do fogo, desce sobre 
os Apóstolos, transforma-os totalmente e consagra-
os para a missão, que Jesus lhes confiara. Com 
este Baptismo no Espírito Santo, nascia assim, 
oficialmente, a Igreja. Nesse dia, homens separa-
dos por línguas, culturas, raças e nações, começa-
vam a reunir-se no grande Povo de Deus num 
movimento que só terminará com a Vinda final de 
Jesus.  
 
 

Salmo responsorial (Salmo 103 (104)) 
«Enviai, Senhor, o vosso Espírito  

e renovai a face da terra.» 
 
 

2ª leitura (1 Cor 12, 3b-7. 12-13) 
«Todos nós fomos baptizados num só Espírito,  

para formarmos um só Corpo.»  
 

          O Espírito Santo é «a alma da Igreja». É Ele 
que dá aos Apóstolos a perfeita compreensão do 
Mistério Pascal e os leva a anunciar a Ressurrei-
ção a todos os homens, sem excepção. É por Ele 
que nós acreditamos que Jesus é Deus e essa 
nossa fé se mantém. É Ele que enriquece o Corpo 
Místico com dons e carismas, numa grande varie-
dade de vocações, ministérios e actividades. É Ele 
que, ao mesmo tempo que nos distingue, dando-
nos uma personalidade própria dentro da Igreja, 
nos põe em comunhão uns com os outros, de tal 
modo que a diversidade não destrói a unidade.  

 
Evangelho (Jo 20, 19-23)  

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos 
envio a vós: Recebei o Espírito Santo »  

 
         Com a Páscoa, inicia-se a nova Criação. E, co-
mo na primeira, também agora o Espírito Santo 
está presente, a insuflar aos homens, mortos pelo 
pecado, a vida nova do Ressuscitado. Jorrando do 
Corpo glorificado de Cristo, em que se mantêm as 
cicatrizes da Paixão, o Sopro purificador e recria-
dor do mesmo Deus, comunica-se aos Apóstolos. 
Apodera-se deles, a fim de que possam prolongar 
a obra da nova Criação, e assim a humanidade, 
reconciliada com Deus, conserve sempre a paz 
alcançada em Jesus Cristo. 

 
O ESPÍRITO SANTO:  

DOM DO RESSUSCITADO! 
          
           Com a solenidade de Pentecostes, que hoje 
celebramos, conclui-se o tempo da Páscoa É a 
plenitude do mistério pascal, com o dom do Espíri-
to Santo à Igreja, que assim celebra o seu "Natal". 
É o início do tempo da Igreja. 
          Igreja como comunidade nasce de Jesus, é as-
sistida pelo Espírito e é chamada a testemunhar 
aos homens de todos os tempos o projeto do Pai. 
          Os símbolos do Pentecostes são o vento e o 
fogo. O fogo transforma os apóstolos, cheios de 
dúvidas e medos, em generosos e valentes anunci-
adores das maravilhas de Deus. O vento simboliza 
o movimento que se opõe à passividade, à tibieza, 
ao medo.  
          Esses dois símbolos falam da energia de que a 
Igreja precisa para a sua missão hoje como ontem 
— energia que vem do Espírito.  
          Diz o evangelho, Cristo pede ao Pai para nós, 
Sua Igreja, o Dom do Paráclito para que esteja 
sempre connosco, nos recorde a Sua Palavra e 
nos capacite para a guardar, isto é, para a viver.  
          Só assim — pelo Dom do Espírito de Amor — 
amaremos Jesus. Só assim poderemos experimen-
tar o Amor que o Pai nos dedica Só assim sere-
mos morada do Deus Uno e Trino.  
          Morada de portas abertas pelo vendaval do Es-
pírito que fará de nós Igreja em Missão. E, nesta 
Igreja, cada um dos balizados/crismados tem de 
ser «discípulo missionário», que vive, anuncia e 
testemunha a alegria do Evangelho.  
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Mês de Junho - Mês do Coração de Jesus: neste mês 
o terço continuará a ser rezado diariamente pelo Movi-
mento da Mensagem de Fátima e será enriquecido 
com meditações sobre a espiritualidade do Coração 
de Jesus // O Tríduo do Sagrado Coração de Jesus 
será nos dias 26, 27 e 28 de Junho (o programa será 
apresentado). 
 
Este Domingo (dia 9): Solenidade do Pentecostes / 
Espírito Santo/ Dia do Apostolado dos Leigos (Os 
ofertórios deste fim de semana (8 e 9 de Junho) serão 
destinados para Acção Pastoral Diocesana) / Neste 
domingo, como de costume, a eucaristia de Lantemil 
(9h30), será celebrada na Capela de Santa Luzia. 
 
Terça-feira (dia 11): Igreja/ Salão paroquial (18h30): 
Encontro de preparação com todas as crianças e 
adolescentes que vão fazer a Profissão de Fé (6º ano) 
e a 1ª Comunhão (3ª ano). / Depois da Eucaristia: 
Ensaio do coro paroquial.  
 
Quarta-feira (dia 12): Salão 1 (21h00): Reunião  do 
pároco com todos os coordenadores da catequese e 
coordenadores dos movimentos e confrarias da paró-
quia para se tratar da festa e convívio paroquial a 
realizar-se no dia 22 de Junho.  
 
Quinta-feira (dia 13): Salão paroquial / Igreja (18h30): 
Encontro de preparação com todas as crianças e 
adolescentes que vão fazer a Profissão de Fé (6º ano) 
e a 1ª Comunhão (3ª ano). 
                              Ig. Matriz (20h30): Eucaristia cantada em 
honra de Santo António. / Depois da Eucaristia: En-
saio do coro paroquial.  
 
Sexta-feira (dia 14): Ig. Matriz  (18h00-20h00): Confis-
sões / Sacramento da Reconciliação para todas as 
crianças e adolescentes que vão fazer a Primeira 
Comunhão e Profissão de Fé, para os seus pais, 
padrinhos e familiares.  / Salão (21h00): Reunião men-
sal dos Leitores. 
 
Sábado (dia 15): Ig. Matriz (16h30): Eucaristia da 
Catequese com a Festa do Envio (10º ano) / Salão 
(18h30): Reunião da ACR.  
 
Domingo (dia 16: Solenidade da Santíssima Trindade: 
Ig. Matriz (10h30): Eucaristia solene da Festa da Pro-
fissão de Fé (6º ano). No final desta eucaristia haverá 
procissão solene do Santíssimo Sacramento. Os gru-
pos, movimentos e confrarias tomarão parte com as 
cruzes, estandartes e pálio. Procuremos participar 
nesta festa da Fé / Dolce vita de Ovar (às 15h30): Dia 
Diocesano da Família com Jubileus Matrimoniais. 

A Solenidade do Corpo de Deus será reali-
zada no dia 20 de junho em conjunto com a paróquia 
de São Martinho. Este ano haverá alteração na forma 
de realizar. Assim será a organização deste dia santo:  
                 Ig. Matriz de Bougado (10h30): Festa da Primeira 
Comunhão //  Ig. Matriz de Bougado (13h00): Exposi-
ção do Santíssimo Sacramento e horas de adoração 
pelas aldeias e movimentos paroquiais até às 17h00. // 
Ig. Matriz de Bougado (17h00): Entrada da Banda 
Musical de Moreira da Maia, estando presentes o 
bispo, os párocos e as duas confrarias do SSº Sacra-
mento e do Senhor das duas paróquias //  Ig. Matriz de 
Bougado (17h30): Eucaristia Solene //   Ig. Matriz de 
Bougado (18h30): Saída da Procissão em direção à 
Capela da Senhora das Dores (presidida por Dom Pio 
Alves, bispo auxiliar do Porto) e com a presença de 
todos os movimentos, grupos e confrarias //  Junto da 
Capela da Senhora das Dores: Bênção final com o 
SSº Sacramento e encerramento da festa com um 
pequeno concerto da Banda de Moreira da Maia. 
O tapete será feito ao longo da E.N. 104, como já é 
costume, desde a Ig. Matriz até ao limite com São 
Martinho. Será feito do seguinte modo: do largo da 
Igreja até a antiga Farmácia Barreto: Aldeia da Lagoa / 
da antiga Farmácia Barreto até bombas de gasolina 
da Retificadora: Aldeias de Cima Aldeias de Cima 
(Trofa-Velha, Lantemil e Cedões) / das Bombas até 
Drogaria Gonçalves e Moreira: Bairros e Maganha / 
da Drogaria até ao limite com São Martinho: Aldeia de 
Cidai. O pároco pede que as pessoas das várias 
aldeias tomem a iniciativa de se reunirem entre si e 
organizarem a feitura dos tapetes. Articulem com os 
moradores por onde vai passar a procissão para aju-
darem no tapete. Pede-se também que os moradores, 
dentro do possível, coloquem colchas nas janelas ou 
varandas para saudar o Santíssimo Sacramento. Mui-
to obrigado a todos (as) os que colaborarem.  
CONTAS: Ofertórios das eucaristias do fim de semana 
(1 e 2 de Junho): 306,33 eur. / Ofertório da eucaristia 
de Sábado: 75 eur. (Para a confraria das Almas) / 
Caixas da Capela de S. Gens: 5 eur. / Oferta Particular 
para a paróquia: 60 eur.  

 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  

 
Quarta-feira e Sexta-feira 

09h00-12h30 | 14h00 - 18h00 
Terça-feira e Quinta-feira  

09h00-12h30 | 14h00 - 19h00 
Sábado 

09h00-12h30 

Vem, Espírito Santo! 



Segunda-Feira (dia 10, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço /  
Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja (Memória):  Almerinda Portela, marido e 
nora Madalena (de Lina Torres) / Laurinda Ferreira da Silva, marido e família (de Fer-
nando Ferreira Ramos) / António Barbosa da Silva e mãe (da esposa) / Alcaide Gomes 
e cunhados (da afilhada Minervina) / Bruno Manuel da Silva Reis e família (dos pais) / 
Blandina Dias do Couto e marido (do sobrinho António). // (Leitores:  Mª Emília, Mário 
Torres | Mec’s: Mª Emília, M. Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana Gomes.).  
Terça-feira (dia 11, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço /  S. Bar-
nabé, Apóstolo (Memória):  Olinda do Rosário e marido (da fª Mª Júlia) / Mª Augusta da 
Barca (do marido) / Camilo Ferreira da Silva e esposa (da fª Goreti) / 1º anivers.º de 
Luciano Pinheiro da Costa Reis e esposa (dos sobrinhos Célia e José) / Adelaide Ma-
tos Pereira e família (da prima). // (Leitores: Mª Albina, Mª Angélica| Mec’ Ernestina). 
Quarta-Feira (dia 12, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / S. 
Bonifácio, bispo e mártir (Memória): 1º anivers.º de António Pereira da Cruz, pais e ir-
mãos (da esposa Eduarda Sena e filhos) / Margarida Ferreira da Silva, mãe e filho (da 
nora) / 1º anivers.º de Mª Irene Moreira Torres (da família) / Fernanda Fontes (da irmã 
Assunção) / Faustino Gonçalves Leite (da família) / Alexandrino Cruz, esposa e nora 
Madalena (da família) / Mª Goretti Ferreira Campos e pai (da mãe) / Lucinda Oliveira 
Azevedo (da fª Carla) / Miguel Ângelo Ferreira Alves (da mãe) / Alice da Costa Moreira 
(do marido) / Deolinda Pereira da Silva e sobrinhos (da família). // (Leitores: Dina Az., 
Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira (dia 13, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / S. An-
tónio de Lisboa, presbítero e doutor da igreja (Memória): Eucaristia cantada: Acção de 
Graças a Santo António (da confraria) / António de Sousa Campos, esposa, filha e fa-
mília (da fª Beatriz) / Quintino Moreira Dias, pais e irmãos (da irmã Arminda) / Joaquim 
da Silva Reis, esposa, pai e irmão (da fª Assunção/Lagoa) / Acção de graças a Santo 
António e Mª Antónia Marques (de José Júlio/Cedões) / Joaquim Moreira de Carvalho e 
família (dos filhos) / Acção de graças a Santo António e Almas (Manuel Ângelo/
Cedões) / Avós de Lurdes Azevedo / António Pedreiras (do fº Manuel) / Joaquim da 
Silva, esposa, mãe e sogros (Bairros) / Marcelino Domingues Pereira e esposa (da fª 
Norberta) / Acção de Graças a S. António (de Carla Ferreira) / Maria Carminda Pereira 
Dias Vieira, sobrinho José Maria, irmã Celeste e marido (de São do Costa) / Manuel 
Augusto da Silva e Sousa (Conf.rª de S. José 18) / José Mário Azevedo Ferreira 
(Conf.rª de S. José 18) / Olinda Ferreira Maia (Conf.rª de S. José 18). // (Leitores: Mª 
Angélica, Lurdes Azevedo | Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.) // No final da eucaristia: 
Adoração ao SSº Sacramento (presidida pelo pároco).  
Sexta-feira (dia 14, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Almas 
de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Jerónimo Sousa Soares e avôs 
(da esposa) / José Dionísio e esposa (do fº Antero) / Ernesto Pinheiro, esposa, filhos, 
genro e neta (da fª Laurinda) / Otelina da Silva Reis e mestre Quim (da sobrinha Con-
ceição) / Joaquina Cardoso e marido (do fº José Faria) / Pais de Rosa Augusta / José 
Mário Azevedo Ferreira (da família) / José Nuno da Cruz Oliveira (de Júlio Paiva) / Joa-
quim Dias e família (da esposa). // (Leitores: Mª Albina, Isabel Sousa | Mec’s: Isabel S. 
ou Carlos Sousa.). 

Sábado (dia 15): I Vésperas do Domingo da Santíssima Trindade (Solenidade) 
(Ig. Matriz, 16h30): Festa do Envio (10º ano): Pelo povo de Santiago de Bougado e Cate-
quese paroquial. // (Acólitos: André, Mª Martins, Diana Gomes | Mec’s: Isabel, Georgina).  
(Ig. Matriz, 20h00): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Augusto Cruz de Sousa Oli-
veira e irmão Mário (do irmão Joaquim) / Félix Moreira da Silva (da esposa) / Zulmira Di-
as de Sousa e marido (da fª Livração) / António Moreira da Cruz, pais e sogros (da espo-
sa) / Gonçalo Teixeira da Costa, pais, sogros e irmãos (da esposa) / António Moreira de 
Araújo e filha Filomena (dos netos Filipe e Marisa) / Mª Augusta da Silva Reis, marido e 
genro (das netas Ana e Marta) / Acção de graças ao Senhor e a Nossa Senhora pelos 62 
anos de matrimónio de Mª Antónia e Armindo Reis / Luciana Dias da Costa, marido e 
família (do fº Elisário) / Augusto Rodrigues Cruz, esposa e família (da fª Rosa) / Joaquim 
Pereira Ferreira e António Rodrigues Cruz (de Lídia) / Manuel Augusto da Silva e Sousa, 
filho, pais e família (dos irmãos) / José Nuno da Cruz Oliveira (de Júlio Paiva) / Avós, tios, 
pais e irmão de Alexandrina Campos (Cidai). // (Acólitos: Helena Maia, António Castro, 
Diac. José Maria | Mec’s:  Mª José, Júlio Paiva, Carlos S.).  

(Cap. Bairros, 8h00): Joaquim Gomes Ferreira, esposa e família (da fª Ludovina/
Maganha) / 1º anivers.º de Mª Antónia Oliveira Torres, pais e sogros (do marido) / Joa-
quim Azevedo Vasconcelos e esposa (das filhas Alice e Adriana) / Acção de Graças a 
NSª do Perpetuo Socorro (de intenção particular) / Pais e família de Manuel Moreira / Ma-
nuel Pereira Costa, pais, sogros, genro e madrasta (da esposa) / Elvira do Faia e marido 
(do fº António) / Familiares de Laurinda Castro (Maganha). // (Leitores: Maria José Reis, 
Luís Reis, Diác. José Mª. | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, 
João Campos).  
(Cap. de Lantemil, 9h30): Avelino Araújo Gonçalves (da esposa e filhos) / Manuel Dias 
da Costa Neves e esposa (do fº Adélio) / Mª da Graça de Oliveira Gomes Dias (do mari-
do e filhas) / Mário da Silva Marques, irmãos e cunhados (da esposa) / Acção de graças 
a Santo António e Almas (de Conceição Sousa) / Dinis Maia Pereira (da esposa) / Pais, 
sogros, cunhado e sobrinho de Joaquim Sousa. // (Leitores: Isabel Lima, Fernando Mon-
teiro, Mário Torres | Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, 
Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 10h30): Festa da Profissão de Fé (6º ano de catequese): António 
Moreira da Cruz (da esposa) / Rosa Ondina, marido, filho, neta, irmão Porfírio (dos fi-
lhos) / Ivone da Costa Reis e marido (dos filhos) / Bernardino Gonçalves Moreira, esposa, 
filho e família (da fª). No final: Procissão eucarística com as crianças, pais e padrinhos, 
movimentos e confrarias. // NOTA: neste dia não há a eucaristia das 12h00! (Leitores: Cri-
anças e pais da Catequese | Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo 
Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
(Cap. S. Gens, 17h30): Manuel Augusto, filho e família (da esposa e filhas) / Acção de 
graças (de intenção particular) / Júlia Rodrigues e irmãos (de Fátima Moreira) / Mª Adelai-
de Matos Pereira (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Manuel Fernando Pereira Serra 
(Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18). || (Leitores: Lurdes Azevedo, Natalina Maia, João 
sousa | Mec’s: Diác. José Mª. Isabel Sousa |  Acólitos: Maria Martins, Cátia Neves).   


