
1ª leitura (Gen 15, 5-12. 17-18)  
«Deus estabelece a aliança com Abraão»  

                  Toda a história da salvação, desde o princípio 
até ao fim dos tempos, não é outra coisa senão o 
estabelecimento de uma aliança entre Deus e os 
homens, aliança que é oferta gratuita de Deus e 
que há-de ser aceitação humilde e agradecida da 
parte do homem. Mas há momentos mais significa-
tivos no estabelecimento desta aliança. Um deles, 
que é o seu ponto de partida mais explícito, é o da 
Aliança com Abraão, o crente por excelência, que, 
pela fé, se entrega totalmente à palavra de Deus. 
Nesta leitura, a aliança é significada por meio de 
um antigo rito: os animais oferecidos e esquarteja-
dos são o gesto do homem e o fogo que passa 
pelo meio deles é sinal da presença de Deus. As-
sim, de aliança em aliança, nos encaminhamos 
para a celebração da nova e eterna aliança na 
Páscoa do Senhor.  

Salmo responsorial (Salmo 26 (27)) 
«O Senhor é a minha luz  

e a minha salvação.» 
 

2ª leitura (Filip 3, 17-4, 1) 
«Cristo nos transformará  

à imagem do seu corpo glorioso»  
                       Cristo glorioso é o termo de toda a história 
humana, o objecto da esperança de toda a nossa 
vida e a meta para onde se orienta o nosso itinerá-
rio quaresmal. Ao tempo da ascese difícil e doloro-
sa na subida, que acompanha a vida que vivemos 
neste corpo mortal, responde a vida gloriosa, que 
já se manifesta no Corpo do Senhor transfigurado. 
Mas o caminho e a porta da glória passa pela 
Cruz.  

Evangelho (Lc 9, 28b-36)  
«Enquanto orava, alterou-se  

o aspecto do seu rosto»  
                  A Transfiguração aparece todos os anos no 
Segundo Domingo da Quaresma, como anúncio da 
Ressurreição, de modo que, ao longo deste tempo 
de preparação pascal, estejamos bem conscientes 
de que o termo, para onde caminhamos, é Jesus 
ressuscitado. A Transfiguração, lida neste Domingo 
depois do Domingo da Tentação, faz com ela uma 
espécie de preâmbulo, antes de chegarmos à parte 
central da Quaresma. Mortificação e glorificação, 
tentação e glória, morte e ressurreição, são de 
facto, a síntese do mistério pascal que vamos cele-
brar.  

Conversão Pessoal!  
          Cair em si. “Este é o momento de dizer: 
«Resgatai-me de novo, Senhor»” (EG 3). / 
“Recuperar um espírito contemplativo” (EG 264). / 
Fazer um retiro de três dias, para me reencontrar 
na minha vocação e missão. 

Acção - Saída Missionária: 
Ir ao encontro de alguém que vive um momento 

de “trevas”, de noite escura.  
Incutir esperança em alguma pessoa que sofre o 

luto.  
Oferecer um sacrifício por alguém que mais pre-

cisa.  
 Fazer alguma experiência de voluntariado social, 

sobretudo junto dos mais descartados da socie-
dade. “Jesus antecipa-Se-nos no coração daque-
le irmão, na sua carne ferida, na sua alma som-
bria. Ele já lá está” (GE 135).  

 “Anunciar a Boa-Nova não só com palavras, mas 
sobretudo com uma vida transfigurada pela pre-
sença de Deus” (EG 259). 

Este 2º Domingo da Quaresma (dia 17): Ig. Matriz 
(15h30): Celebração da Via-Sacra!  
 
Terça-feira (dia 19): Solenidade de São José, 
esposo da Virgem Maria /Dia do Pai: Na Ig. Matriz 
(19h30): Eucaristia solene. Convidamos os pais e 
seus filhos a virem dar graças a Deus. Pedir a 
intercessão de São José para as suas famílias e 
para a nossa comunidade paroquial. Nesta cele-
bração haverá um momento de oração e homena-
gem a todos os pais. Convidamos a trazerem 
duas flores: uma para oferecer ao pai da terra e 
outra para São José. // Ig. Matriz (21h00): Ensaio 
do coro paroquial. 
 
Quarta-feira (dia 20): Salão paroquial (20h30): 
Reunião do Conselho para os Assuntos Económi-
cos (Fábrica da Igreja). 
 
Quinta-feira (dia 21): Ig. Matriz (depois da eucaris-
tia): Adoração ao SSº Sacramento (com momento 
de Meditação da Palavra de Deus para todos). 
 
Sexta-feira (dia 22): Ig. Matriz (18h00-19h00): 
Confissões.  
 
3º Domingo da Quaresma (dia 24): Ig. Matriz 
(15h30): Celebração comunitária da Via-Sacra! 
 
O ofertórios do fim de semana (23 e 24 de Março) 
são para a Cáritas Portuguesa.  
 
VIVÊNCIA DA CAMINHADA QUARESMAL: Lem-
bra-se que todas as sextas-feiras da quaresma 
são dias de abstinência. A Igreja propõe também 
como exercício quaresmal a prática da caridade, 
da esmola e da oração mais intensa e verdadeira. 
                   Seria bom também que todos, crianças, jo-
vens e adultos se aproximassem do Sacramento 
da Reconciliação dentro dos horários propostos (e 
nas celebrações de catequese) ou então nas con-
fissões quaresmais que serão no 12 de Abril.   
                   Aproveitemos o boletim para rezar e fazer 
uma acção missionária durante a semana com a 
proposta da Caminhada Quaresmal da Diocese 
“40 dias para chagar a bom Porto” Cristo, porto da 
misericórdia e da paz!” 
              Demos o nosso Contributo Penitencial colocan-
do-o nos mealheiros da Ig. Matriz e nas Capelas. 
Esta renúncia será para o Fundo Solidário Dioce-
sano e para a Cáritas da Venezuela. Ajudemos! 

                 Valorizemos a Oração do Terço. Meditemos 
mais a Palavra de Deus. Participemos na Via-
Sacra. Rasguemos do nosso coração todo o senti-
mento de odio, vingança, rancor. Façamos as 
pazes. Renovemos o nosso amor, aproximando-
nos de Deus e deixando-nos amar por Ele. Boa 
caminhada até à Páscoa! 
“24 horas para o Senhor”: Conforme os anos ante-
riores a nossa comunidade aceitou celebrar a 
iniciativa pedida pelo Papa Francisco das “24 
Horas para o Senhor” (com adoração, oração, 
confissão e penitência). Este ano, a adoração 
terá inicio no dia 29 (sexta), com eucaristia às 
16h30, e terminará  na eucaristia das 16:30 do 
dia 30 de Março (sábado), 4º Domingo da Qua-
resma). Publicaremos brevemente o programa!  
 
Visita aos doentes e bênçãos de casas ou fábri-
cas: Ao aproximar-se a celebração da Páscoa, o 
Sr. Abade vai visitar e levar conforto aos doentes 
que desejarem a sua visita e não podem sair de 
casa. Pede-se às famílias e aos ministros ex. da 
comunhão o favor de fazerem a inscrição no cartó-
rio. Também as famílias ou empresários que de-
sejarem que o pároco vá benzer as suas casas 
ou fábricas devem fazer a inscrição no cartório.  
DIREITOS PAROQUIAIS/CÔNGRUA: Ainda nem 
todas as famílias/pessoas registadas deram a sua 
oferta paroquial à Igreja relativa ao ano de 2018. 
Esta é uma contribuição que todos os paroquia-
nos são chamados a dar anualmente para as 
várias despesas da paróquia. Aproveitem para 
fazer a sua visita ao cartório neste tempo quares-
mal até à Páscoa! Por favor: colabore! 

CONTAS: Ofertórios dia 9 e 10 de Março: 296.32 
eur. / Ofertório de exéquias: 27.70 eur. / Caixas e 
lampadários de S. Gens: 11,10 eur. / Foram man-
dados celebrar 2 Trintários Gregorianos por Antó-
nio da Silva Costa  e Maria Aulídia Costa e Sou-
sa : 700 eur. (350eur.+350eur.) 

Cartório paroquial e atendimento esta semana:  
 

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

Quarta-feira e Sexta-feira: 
09h00-12h30 | 14h00 - 19h00 

Sábado:09h00-12h30  

 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 18, Ig. Matriz, 19h30): (antes da missa: Oração do Terço): Albina de 
Cedões e marido (dos filhos) / Manuel Dias e esposa (da fª Alice) / Artur Pereira Serra (dos 
filhos) / Joaquim da Silva Portela, pai, sogros e família (da esposa) / Venâncio Queirós (da 
esposa) / 3º anivers.º de Mª da Silva Pereira e marido (da fª Mª José) / Pedro Miguel e famí-
lia (dos pais) / Acção de Graças a NSª dos Aflitos (De intenção particular) / José Teneso de 
Cidai (da família). // (Leitores:  Mário Torres, Mª Emília | Mec’s: Mª Emília, Mário Torres | Acóli-
tos: André, Mª Martins, Diana G.).  
Terça-feira (dia 19, Ig. Matriz, 19h30): S. José, esposo da Virgem Santa Maria 
(Solenidade) - Eucaristia cantada (antes da missa: Oração do Terço): Dia do Pai: Por todos os 
pais vivos e falecidos / José Pereira Dias (da esposa) / Fernando Óscar Neves da Silva, Mª 
Goretti Ferreira Campos e Almas do Purgatório (da família) / Serafim Dias da Silva (dos fi-
lhos) / Joaquim da Silva Reis, esposa e genro (da fª Júlia) / Manuel da Ondina (da irmã Di-
na) / Mário da Silva Pereira (da fª Mónica) / Acção de Graças a S. José e José Maria Dias da 
Silva (da tia Augusta) / Alexandrina de Sá Couto Reis e marido (da fª Júlia) / Lino da Costa 
Carneiro (da fª Ana Paula) / Augusto Fontes e esposa (da fª Júlia) / Carlos Alberto da Silva 
Torres (dos filhos) / António José Moreira (dos filhos) / José António da Costa e esposa (da 
família) / António Moreira da Costa (do fº Carlos) / Pais, irmãos, cunhados e sobrinha de Albi-
na Couto / Adriano Maia e Adélio do Gil (de São do Marcelino) / António Dias da Costa, es-
posa e família (da fª Mª Emília) / Bernardino Rocha e sogro (das filhas) / Arlindo Gonçalves 
Dias de Sá e esposa (dos filhos) / Manuel Silva Vasconcelos (da esposa) / Júlio Rodrigues 
Costa Serra (da fª Catarina) / Bruno Manuel da Silva Reis e avós (dos pais) / Artur Boucinhas 
(da família) / João Dias Carneiro (da fª e família) / Joaquim Humberto Araújo Alves (dos fi-
lhos) / José Augusto Pereira da Silva (da nora Zeza e neta Sandra) / Alfredo Ramos Maia e 
família (da fª). // (Leitores: Mª Angélica, Mª Albina | Mec’ Ernestina). 
Quarta Feira (dia 20, Ig. Matriz, 19h30): (antes da missa: Oração do Terço): Mª Júlia Fer-
reira Serra Padrão, mãe e filha (do marido e filhos) / Telmo Alpoim Ferreira, esposa e família 
(de pessoa amiga) / José Carlos Pereira de Sousa e família (da irmã Amélia). // (Leitores: 
Célia Padrão, Dina Azevedo | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira (dia 21, Ig. Matriz, 19h30): (antes da missa: Oração do Terço): Manuel Amâ-
ndio, Ricardo Paulo, avós, tios e primos (dos pais) / Alice da Costa Moreira (do marido) / Eli-
sabete Barros, cunhado Adélio Padrão e família (da fª Alexandra) / Adélio Serra Padrão, cu-
nhadas Júlia e Bé (da esposa) / Mª Pereira Serra, marido, filho e genro (do fº Joaquim) / 
Ezequiel Oliveira (da fª Madalena) . || No final: Adoração do SSº Sacramento e meditação da 
Palavra de Deus. // (Leitores: Lurdes Azevedo, Mª Angélica | Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.). 
Sexta-feira (dia 22, Ig. Matriz, 19h30): (antes da missa: Oração do Terço): Almas de San-
tiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Laurinda do Moreira, marido e filho (da prima 
Blandina) / Mª Madalena Santos, pai e sogros (da família) / João Pedro Pereira Gonçalves, 
avós e família (dos pais e irmãos) / Carolina Adelaide, marido e filhos (da fª Olívia) / 1º ani-
vers.º de Mª Judite da Silva Lopes e irmã Mª Manuela Rodrigues (dos primos) / Dinis Maia e 
irmã Arnaldina (de Mª do Carmo). // (Leitores: Isabel Sousa, Mª Albina | Mec’s: Isabel S. ou 
Carlos Sousa.)   

Sábado (dia 23): I Vésperas do Domingo III da Quaresma  
(Ig. Matriz, 16h30): Pelo povo de Santiago de Bougado e Catequese paroquial // (Acólitos: 
André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Ernestina, Emília).  
(Ig. Matriz, 20h00): (antes da missa: Oração do Terço): António Moreira da Costa do Pa-
drão (da esposa e filhos) / Maria Júlia Dias Miranda Lopes e Manuel Ferreira Lopes (da fª) / 
José Moreira de Oliveira e esposa (da fª Mª José) / Mª Júlia Padrão e filhas (da amiga Lucia-

na) / Ilídia do Cruz, marido, filhos e nora (da fª Luciana) / Beatriz Oliveira Pinho, marido e famí-
lia (do fº José) / António Martins da Fonseca (dos netos) / Acção de Graças ao Senhor e a Nos-
sa Senhora (de intenção particular) / Felisbela Vieira de Castro e marido (do fº José Maria) / 
Pais, sogros, madrasta e cunhados de Fernando Martins / Mª Rosa Pinheiro Moreira e marido 
(dos filhos) / Pai, irmão, tios, avós, primo de Fátima Boucinhas / Rosinha Padrão, marido e filho 
(da nora Irene) / Manuel António Martins (da fª Goreti) / Luciana do Correio (do marido) / Pais, 
tios, avós e cunhado de José Júlio (Cidai) / Júlio Rodrigues Costa Serra (da esposa) / Mª As-
censão Dias de Sousa, marido e família (do fº Joaquim) / Mª Olinda de Sousa Dias, pais e so-
gros (do marido e filhos) / Dimas Carvalho de Araújo, esposa, filha e Armindo Silva (da mãe) / 
Luís da Silva esposa, filha e genro (da fª Laura) / Joaquim Gonçalves Moreira e esposa (da fa-
mília) / Adélio da Costa Dias e esposa (de José Mário) / Nuno Pereira Rodrigues –Nuno e Cas-
tro (da esposa) / Joaquim Moreira e filha (da esposa) /  Manuel Ferreira Torres e esposa (do 
afilhado Ramiro Torres/Cidai) / Acção de Graças pelos 25 anos da Trofa-Velha Padaria e Paste-
laria e intenção por clientes falecidos. // (Acólitos: Eduardo e Ângela Torres | Mec’s:  Mª José, 
Júlio Paiva, Carlos Sousa.).  

...Domingo (dia 24): Domingo III da Quaresma...  
(Cap. Bairros, 8h00): Afonso Faria e avó (da esposa) / Dolores da Costa Martins e família 
(da nora Emília/Maganha) / José Moreira Campos, esposa e filho (do fº) / Benjamim Ferreira 
Silva (da neta Natália) / António da Silva Gaião e esposa (da fª Alice) / Pais de Neca do Morei-
ra. // (Leitores: Helena Maia, António Castro, Diác. José Maria | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: 
Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).  
(Cap. Lantemil, 9h30): Manuel António Pereira Maia, irmãos e cunhados (do fº José Maia) / 
Pais, cunhado e sobrinho de Conceição Sousa / Constantino da Silva Magalhães, esposa e fi-
lhos (da fª Isaura) / Acção de Graças a S. José e todos as famílias (de Mª Augusta/Cedões) / 
Pais, irmãos e cunhado de Amélia (Lantemil) / Mª Amélia de Sousa Reis, marido, filhos e nora 
(da fª Celeste) / Alice Moreira Maia, marido Manuel Maia e família (dos filhos) / Armindo Freitas 
Sousa e família (da esposa e filhas) / Acção de Graças a Nª Sª da Livração (de intenção parti-
cular) / Mª Lídia Oliveira (de pessoa amiga) / Almas do Purgatório (de intenção particular). // 
(Leitores: Natália Maia, Mário Torres, Ana Paula Silva | Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António 
Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 12h00): (antes da missa: Oração do Terço): Natividade Corujas, marido e família 
(de Palmira Ferreira) / Mª do Bento, marido e genro (da fª) / Baltazar, esposa e filho (da fª Mª 
José) / Tober, pais e sogros (da esposa) / Emília Salgado e família (da fª Guilhermina) / Venân-
cio Dias, pais e irmãos (da família) / José Nuno Cruz Oliveira (de pessoa amiga) / Fernando 
Couto Reis e cunhado Vasco (da mãe) / Avôs, tios e madrinha de Sandra Xavier / Alberto Antó-
nio Viana Magalhães, pais e avós (das irmãs). // (Leitores: Teresa Serra, Maria José, Ana Mar-
tins | Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Mar-
tins).  
(Ig. Matriz, 15h30): CELEBRAÇÃO COMUNITÁRIA DA VIA-SACRA! 
(Cap. S. Gens, 17h30): Joaquim Pereira Ferreira (da esposa) / Ivone da Costa Reis (Conf.rª 
do Nª Sª do Rosário 17/18) / Mª da Conceição Antunes Queirós (Conf.rª do NSª do Rosário 
17/18). || (Leitores: Albina, José Maciel, Tânia Quintas | Mec’s: José Maciel | Acólitos: Luís Cas-
tro, João Sousa, André). 

Bendito sejais, Deus nosso Pai, Deus Santo e forte, Deus 
Criador que sempre trabalhais, Deus Providente que nos susten-
tais, Deus de ternura que nos abraçais! Ninguém é Pai como Vós!  

De Vós provém toda a vida no céu e na terra! Eu vos dou 
graças pelo dom da paternidade que de Vós procede. Ajudai-me a 
ser Pai à vossa maneira E abençoai o/a(s) filho/a(s) que me des-
tes. Atendei-me, por Jesus Cristo que me destes por irmão, e por 
intercessão de São José. Ámen. 


