
1ª leitura (Jos 5, 9a. 10-12)  
«Tendo entrado na terra prometida,  
o povo de Deus celebra a Páscoa»  

                  Mais um passo na história da salvação nos 
é apresentado na primeira leitura deste Quarto 
Domingo: depois da travessia do deserto, guia-
do por Moisés (domingo anterior), o povo de 
Deus entra na Terra Prometida e celebra a 
Páscoa. É também esta a perspectiva do tem-
po litúrgico em que nós entrámos: depois dos 
40 dias do deserto quaresmal, celebraremos o 
mistério da Páscoa, na Terra Santa da Igreja 
de Cristo. O maná, a comida do deserto, ces-
sou de cair, quando o povo de Deus chegou à 
Terra Prometida, e lá pôde, finalmente, alimen-
tar-se dos frutos daquela nova Terra. Também 
a Igreja, depois do jejum da Quaresma, comerá 
da Ceia do Senhor, na Eucaristia da Páscoa. 
Não se trata apenas de uma comparação, mas 
de um mistério que todos os anos se renova no 
meio de nós.  

Salmo responsorial (Salmo 33 (34)) 
«Saboreai e vede como o Senhor é bom.» 

 

2ª leitura (2 Cor 5, 17-21) 
«Por Cristo, Deus reconciliou-nos consigo»  

                       A Páscoa celebra o mistério da aliança 
que Deus fez com os homens, e, porque o ho-
mem é pecador, esse mistério é também de 
reconciliação. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, 
todos os homens são tornados nova criação, 
uma vez que são reconciliados com Deus, que 

é o Criador de todas as coisas. Este mistério 
de reconciliação, realizado, de uma vez para 
sempre, por Cristo, é-nos agora acessível atra-
vés da Igreja. A nós pertence, pois, aceitá-lo e 
deixar-nos reconciliar, cada um de nós, com 
Deus, por Cristo, por meio da Igreja. O Sacra-
mento da Penitência é o sinal sagrado desta 
reconciliação. Por meio dele seremos, na Pás-
coa, novas criaturas.  

Evangelho (Lc 15, 1-3. 11-32)  
«Este teu irmão estava morto e voltou à vida»  

                  Na parábola do filho pródigo está expresso 
todo o itinerário do pecador, que, pela penitência, 
regressa à comunhão com Deus. Da morte à vida; 
é precisamente este o movimento de todo o Misté-
rio Pascal. A parábola põe em relevo sobretudo o 
amor, paciente e sempre acolhedor, do Pai, de 
Deus nosso Pai. Por isso, a esta parábola melhor 
se poderia chamar a parábola do Pai misericordio-
so.  

Conversão Pessoal!  
          “Deus nunca Se cansa de perdoar, somos 
nós que nos cansamos de pedir a sua miseri-
córdia” (EG 3). // Acolher, celebrar e irradiar a 
misericórdia. 

Acção Missionária: 
 ▪  Viver as obras de misericórdia.  
▪  Pôr em prática uma obra de misericórdia por 
dia e receber a misericórdia na Confissão.  

Saída Missionária: 
Ação pastoral junto de pessoas e famílias feri-
das pela separação, pelo desemprego, pela 
doença, pelo luto. 

Este 4º Domingo da Quaresma (dia 31): Do-
mingo da Alegria “Laetare” / Ig. Matriz (15h30): 
Celebração da Via-Sacra!  
 
Viagem paroquial “Roteiro das Aldeias Históri-
cas” (de 1 a 5 de Abril). O pároco acompanha-
rá esta viagem, pelo que estará ausente da 
paróquia mas sempre contactável.  
 
Terça-feira (dia 2): Ig. Matriz (21h00): Ensaio do 
coro paroquial. 
 
1ª Sexta-feira (dia 5): Ig. Matriz (depois da eu-
caristia): Adoração ao SSº Sacramento e 
“Devoção da Primeira Sexta-Feira” - oração 
pelas intenções do Santo padre. 
 
Sábado (dia 6): Salão (17h30): Reunião Movi-
mento da Mensagem de Fátima // Salão 
(18h30): Reunião com todos os responsáveis, 
colaboradores e voluntários (de todas as aldei-
as) do Compasso/Visita Pascal. Para progra-
mar a Visita. Pede-se a vossa comparência.          
 // Salão (21h00): Reunião de Acólitos. 
 
6º Domingo da Quaresma (dia 7): Ig. Matriz 
(15h30): Celebração comunitária da Via-Sacra! 
 
A Associação S. Pedro da Maganha vai fazer o 
seu habitual peditório anual neste fim-de-
semana, dias 6 e 7 de Abril de 2019. 
 
Apostolado da Oração: estão em distribuição 
na Ig. Matriz e capelas os folhetos para se rezar 
pelas intenções do Stº Padre. 
 
As Liturgias Diárias dos meses de Maio e Junho 
já se encontram disponíveis para levantamento 
no cartório.  
 
Confissões gerais na Quaresma: As confissões 
de preparação para a Páscoa para todas as 
pessoas serão no dia 12 de Abril: 9h00 -12h00 / 
17h00-20h00, na Igreja Matriz. 
 
Visita aos doentes e bênçãos de casas ou fá-
bricas: Ao aproximar-se a celebração da Pás-

coa, o Sr. Abade vai visitar e levar conforto aos 
doentes que desejarem a sua visita e não po-
dem sair de casa. Pede-se às famílias e aos 
ministros ex. da comunhão o favor de fazerem a 
inscrição no cartório. Também as famílias ou 
empresários que desejarem que o pároco vá 
benzer as suas casas ou fábricas devem fazer 
a inscrição no cartório.  
 
Colónia Balneares Seniores 2019: durante o 
mês de junho e o mês de julho, sendo a 1ª quin-
zena de 17 a 28 de junho e a 2º quinzena de 
01 a 12 de julho, na Praia do Leixão, na Póvoa 
de Varzim, no período da manhã e destina-se a 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos 
completos até ao final de 2019. data de inscri-
ção das colónias, que será de 08 a 24 abril de 
2019, nas Juntas de Freguesia e na Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde.  
 
DIREITOS PAROQUIAIS/CÔNGRUA: Ainda 
nem todas as famílias/pessoas registadas de-
ram a sua oferta paroquial à Igreja relativa ao 
ano de 2018. Esta é uma contribuição que to-
dos os paroquianos são chamados a dar anual-
mente para as várias despesas da paróquia. 
Aproveitem para fazer a sua visita ao cartório 
neste tempo quaresmal até à Páscoa! 
 
CONTAS: Ofertórios dia23 e 24 de Março: 
497.77 eur.(para a Cáritas Portuguesa) /
Ofertório de exéquias: 191 eur. /  Ofertório de 
7º dia: 107,36 eur.  
 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  
 
Durante esta semana o cartório estará encerra-
do! Só estará aberto no sábado. 
 
Não haverá atendimento pelo pároco nem Sa-
cramento da Reconciliação durante a semana.  
 
Agradecimento: o pároco agrade a todos (as) 
os paroquianos, grupos e movimentos que esti-
veram presentes nas 24 horas de adoração. 
Muito Obrigado!  Jesus Sacramentado Vos 
abençoe! 

 Pe. Bruno Ferreira (Pároco): 913107426  | Cartório: 252100701 / 931327473 
www.paroquiadebougado.pt | E-mail: paroquiadesantiagodebougado@gmail.com 

Casa Paroquial de Santiago de Bougado,  Lg º Pe. Adélio Araújo ,120 /4785-594 TROFA 
  Pe. Luciano Lagoa (Vigário paroquial): Residência do Vigário paroquial: 252105926 

E-mail: paroquiadatrofa@gmail.com   

 

 



Segunda-Feira (dia 1, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Minda 
(do fº Sérgio) / Acção de Graças a Santo Ovídio (de Maria Dias da Silva). // (Leitores:  Mª 
Emília, Mário Torres| Mec’s: Mª Emília, Mário Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana G.).  
Terça-feira (dia 2, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Valentina 
Torres, marido e filho (dos filhos) / Avelino Moreira Azevedo, filha e pais (dos filhos) / Mª 
Amélia Fontes (do sobrinho António) / Mª Júlia Sá Ferreira Serra Padrão (de pessoa amiga 
da família) / Cristina Serra e família (dos pais) / Luciana Barros, marido, genro, irmão e neta 
Cristina (das filhas) / Maria do Telhado, marido e filhos (da neta Germana). // (Leitores: Mª 
Albina, Mª Angélica | Mec’ Ernestina). 
Quarta Feira (dia 3, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Mª Do-
mingues Pereira e família (da fª Alice/Cedões) / Manuel Torres, esposa e família (do sobrinho 
Manuel António) / Alexandrina Pedreiras, marido e família (da fª Fátima/Maganha) / Manuel 
da Silva Maia e esposa (do fº Manuel) / 1º anivers.º de Valentina Marinho Tores, marido e 
filho (do fº Joaquim) / Pais de Conceição Ribeiro (Cidai) / José Oliveira Maia (da esposa e 
fº). // (Leitores: Dina Azevedo, Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
1ª Quinta-feira (dia 4, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Oficio 
de Defuntos pelas Almas de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Associados 
vivos e falecidos da confraria de S. José (da confraria) / Adélia Moreira Azevedo, marido e 
filhos (da fª Conceição) / Manuel Moreira da Silva e família (do fº José) / Avelino da Silva 
Moreira e familiares (da esposa e fº). // (Leitores: Mª Angélica, Lurdes Azevedo| Mec’s: Mª 
José e/ou Carlos S.). 
1ª Sexta-feira (dia 5, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Almas 
de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Associados vivos e falecidos da Confra-
ria do Sagrado Coração de Jesus e do Apostolado da Oração (da Confraria) / Mª Carminda 
Pereira Dias Vieira (da esposa) / Américo de Sousa Freitas (dos filhos) / Ismael Carneiro Fer-
reira (da prima Maria, esposa Júlia/Bairros) / Zeferino da Silva Couto, esposa, filho e neto (do 
fº Rafael) / Mª Goretti Ferreira Campos (de pessoa amiga/Outeirinho) / Pais, tios e avós de 
António Campos (Cedões) / Fernando Serra, pais e família (da irmã). // No final: Adoração do 
SSº Sacramento e Devoção da “Primeira Sexta-Feira” (oração pelas intenções do Papa ). // 
(Leitores: Mª Albina, Isabel Sousa | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sousa.)  

1º Sábado (dia 6): I Vésperas do Domingo V da Quaresma  
(Ig. Matriz, 16h30): Pelo povo de Santiago de Bougado e Catequese paroquial // (Acólitos: 
André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Isabel, Georgina).  
(Ig. Matriz, 20h00): (antes da missa: Oração do Terço): Associados vivos e falecidos 
do Movimento da Mensagem de Fátima / Famílias de Santiago de Bougado (dos zeladores 
(as) da Sagª Família) / Deolinda de Oliveira Matos e marido (da fª Agostinha Neves) / France-
la Gomes Peniche (da fª Deolinda) / Élio Serra (da mãe) / Américo da Silva Moreira e esposa 
(da fª Emília) / Mª Antónia Fontes e marido (da fª Arminda) / Pais, irmão e tio de António Re-
belo Maia / Manuel da Silva Azevedo e esposa (da fª Livração) / Sérgio Barreiras (dos pais) / 
Alexandrina da Costa Ferreira e marido (da fª Margarida) / António Queirós (da afilhada Julia-
na) / Ana Mª Teixeira e família (do marido) / Geraldina Moreira da Costa Maia (de pessoa 
amiga/Maganha) / António Pereira, sogros e cunhados Mª Antónia e Zeferino (da esposa Ca-
mila) / Vasco Moreira Neves (da esposa/Cidai) / Pais e irmãos de Fernando Castro Ferreira / 
Serafina Amélia Rodrigues Pereira (da neta Raquel) / Beatriz Poças e família (do marido) / 
José Nuno da Cruz Oliveira (de Júlio Paiva) / Raúl Coelho da Cunha (da esposa). // No final: 
Visita ao Cemitério // (Acólitos: Eduardo e Ângela Torres | Mec’s:  Mª José, Júlio Paiva, Carlos 
Sousa.).  

...Domingo (dia 7): Domingo V da Quaresma...  

(Cap. Bairros, 8h00): Acção de Graças a Nª Sª do Desterro, Sagrada Família e Senhor Cruci-
ficado (de intenção particular) / Joaquim da Silva campos e esposa (do fº José/Bairros) / Elvira 
Faia, marido e genro (da fª Júlia/Bairros) / Rosa Portela, marido e neto (do fº) / Manuel da Man-
ca, esposa, netos, filha e genro (do fº José) / Porfírio Carneiro, esposa e filho (do fº Manuel) / 
António Moreira Araújo e filha (da cunhada Ascensão/Maganha) / Mª Antónia Oliveira Torres, 
pais, sogros, familiares e Acção de Graças ao Senhor e a Nossa Senhora (do marido) / António 
Martins da Fonseca (da esposa e filhos) / Cunhados de Camilo Xavier. // (Leitores: Mª Emília, 
Lurdes Azevedo, Diác. José Maria | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, 
João Campos).  
(Cap. Lantemil, 9h30): António do Monte (do fº) / Manuel Joaquim Couto Cru e família (da 
esposa) / Alcino Azevedo, esposa, filho e genro (da fª Celeste) / António da Silva Marques (da fª 
Filipa) / Manuel Pereira de Andrade, Adelina Oliveira dos Santos (da fª Conceição Andrade) / 
Lino Maia (dos filhos) / Emília Pereira, marido e família (da fª Alexandrina). // (Leitores: Ana Pau-
la Carneiro, António Sousa, Mário Torres| Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | 
Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 12h00): (antes da missa: Oração do Terço): Alexandrina da Costa Oliveira e 
Sá (da família) / Júlio Garcia (da esposa) / Tober e Ismael Ferreira (da prima Aldira) / Eugénio 
de Sá Silva, esposa e sogra (da fª Paula) / Cândido Augusto da Costa Couto e pais (dos ir-
mãos) / Manuel Augusto Sousa, filho e família (da esposa e filhas) / Mª Júlia de Sá Ferreira 
Serra Padrão (de pessoa amiga) / Maria Rosa Araújo da Silva Oliveira (de pessoa amiga) / Mª 
Carvalha do Muro, marido e familiares (do fº António) / Deolinda Araújo e família (de pessoa 
amiga) / Mª da Conceição Ferreira da Silva, marido e cunhados (de Rosa Amélia Sousa) / Mª da 
Silva Areal, marido e genro (da fª Mª Antónia) / Beatriz Poças e família (do marido) / Mª Pimen-
ta, marido, filhos e nora (do fº Armindo) / Dr. Manuel Cruz (da esposa Maria Madalena Pinhei-
ro) / Maria Madalena Martins dos Santos e Deolinda Araújo (de pessoa amiga) / José Nuno da 
Cruz Oliveira (de pessoa amiga). // (Leitores: Escuteiros | Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | 
Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
(Ig. Matriz, 15h30): CELEBRAÇÃO COMUNITÁRIA DA VIA-SACRA! 
(Cap. S. Gens, 17h30): Ramiro Carvalho (da esposa Gracinda) / José da Costa Neves (da 
esposa) / Mª Amélia Moreira Torres (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Adélio Alves do Vale 
(Conf.rª do NSª do Rosário 17/18). || (Leitores: Ana Martins, José Maciel, Rute Gomes | Mec’s: 
Célia| Acólitos: Rute, Diana). 

                                   INDULGÊNCIA PLENÁRIA NO TEMPO DA QUARESMA 
 
                                   Muitas pessoas não sabem que cada dia do Tempo da Quaresma, no qual os católicos se pre-
param para viver a Semana Santa e para celebrar a Páscoa, é uma oportunidade para lucrar uma indul-
gência plenária.  
                                    A primeira maneira de lucrar uma indulgência plenária é seguir o caminho da Via-Sacra. Nela 
recordamos e meditamos na Paixão e Morte do nosso Senhor. Participar da Via-Sacra.   
                                    A segunda forma de lucrar uma indulgência plenária é através da oração do Terço. Para lucrar 
a indulgência, devemos rezá-lo com devoção numa igreja, oratório, na família, numa comunidade religio-
sa ou associação de fiéis e, em geral, "quando vários dos fiéis se reúnem com um propósito honesto". 
Vale a pena lembrar que rezar o terço em família é uma grande bênção e uma bela prática para este 
tempo litúrgico. 

A terceira forma é a Adoração Eucarística por pelo menos meia hora. A adoração de Jesus 
Cristo, Deus e verdadeiro Homem, é a nossa resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós, as-
sim como o reconhecimento das nossas fraquezas diante dele. 

A quarta forma é ler ou escutar as Sagradas Escrituras por pelo menos meia 
hora. Para lucrar a indulgência plenária é preciso também cumprir com três condições: 
Exclusão de todo afeto para qualquer pecado, inclusive venial; Confissão sacramental, 
Comunhão eucarística e Oração pelas intenções do Sumo Pontífice. Esta oração, diz o 
Vaticano, "é deixada para a escolha dos fiéis, mas se sugere um 'Pai-Nosso' e uma 'Ave 
Maria'". 

https://www.acidigital.com/fiestas/quaresma/index.html
https://www.acidigital.com/fiestas/semanasanta/index.html

