
1ª leitura (IS 43, 16-21)  
«Vou realizar uma coisa nova:  
matarei a sede ao meu povo »  

                  A história da salvação acompanha todos os 
tempos e o que Deus fez, no passado em favor 
do seu povo, continua a fazê-lo no presente. 
Nesta leitura, o Profeta, que anuncia o regresso 
do exílio, onde o povo de Deus esteve em cati-
veiro, quer fazer sentir que o que vai agora 
acontecer não é menos admirável do que o que 
tinha acontecido na Páscoa antiga, quando o 
povo saiu do Egipto. Quanto mais admirável 
não é o que Deus faz agora por nós em Jesus 
Cristo!  

Salmo responsorial (Salmo 125 (126)) 
«Grandes maravilhas fez por nós o Senhor. » 

 

 
2ª leitura (Filip 3, 8-14) 

«Por Cristo, considerei todas as coisas  
como prejuízo, configurando-me à sua morte»  

                       Esta leitura liga-se hoje à anterior: é em 
Cristo que vamos encontrar completamente 
realizado o momento culminante e a plenitude 
da história da salvação, é n’Ele que a Lei e os 
Profetas encontram a realização perfeita, é 
para Ele que toda a história anterior apontava, 
e sem Ele nada tem sentido. Quem assim o 
entender, como S. Paulo o entendeu, há-de 
considerar a participação no mistério da Pás-
coa do Senhor como a maior graça de Deus.  

Evangelho (Jo 8, 1-1)  
«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 

primeira pedra »  
                  A novidade que Deus oferece ao mundo 
em Jesus Cristo não aparece à custa da des-
truição do que anteriormente existiu. A graça 
não vem à custa da morte do pecador. É a 
partir da história dos homens pecadores que 
Deus vai fazer surgir a história da salvação, 
que os há-de renovar. É na mulher pecadora 
que Jesus faz brilhar a luz nova da sua graça. 
Envelhecida pelo pecado, torna-se, pelo poder 
do Senhor, nova criatura.  

Conversão Pessoal!  
          “Voltar para este Deus que é ternura” (GE 
134), na certeza de que “a humildade e a ternu-
ra não são virtudes dos fracos mas dos fortes, 
que não precisam de maltratar os outros para 
se sentir importantes” (EG 288). 

Acção Missionária: 
 ▪  Superar a rigidez com a ternura. “Renunciemos 
a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitá-
rios que permitem manter-nos à distância do nó do 
drama humano, a fim de aceitarmos verdadeira-
mente entrar em contacto com a vida concreta dos 
outros e conhecermos a força da ternura” (EG 
270).  
▪  Ter gestos de ternura, de modo a tocar a carne 
sofredora de Cristo nos outros (cf. EG 270). 

Saída Missionária: 
Visitar alguma casa de recuperação de alcoólicos, 
de toxicodependentes e até um estabelecimento 
prisional, se tal for possível. CONFESSAR-SE! 

Este 5º Domingo da Quaresma (dia 7): Ig. Matriz 
(15h30): Celebração da Via-Sacra! 
 
Segunda-feira (dia 8): Sala 1 (21h00): Reunião 
dos Vicentinos. 
 
Terça-feira (dia 9): Ig. Matriz (21h00): Ensaio do 
coro paroquial. 
 
Quarta-feira (dia 10): S. Martinho (9h00-12h00 e 
17h00-20h00): Sacramento da reconciliação // 
Salão (21h30): Reunião de Leitores para preparar 
a Semana Santa. 
 
Quinta-feira (dia 11): Ig. Matriz de São Martinho 
(21h15): Ensaio conjunto dos coros das duas 
paróquias de Bougado. 
 
Sexta-feira (dia 12): Ig. Matriz (09h00-12h00 e das 
17h00 - 20h00): CONFISSÕES GERAIS PARA A 
PÁSCOA! Procuremos celebrar a Reconciliação 
para estarmos preparados para celebrar o Misté-
rio Pascal, centro da nossa fé! Estarão vários 
sacerdotes para atender de confissão. Este dia 
será também para crianças e jovens (do 4º ao 10º 
ano) e suas famílias. Vão ter uma pausa de au-
las, por isso podem aproveitar para virem à Re-
conciliação e participar na Semana Santa. 
Jornada diocesana da Juventude: 12 e 13 de 
Abril 2019 | Sameiro, Penafiel | Vigararia Penafiel - 
Castelo de Paiva. …..Para todos os jovens!..... 
 
INÍCIO DA SEMANA SANTA (13-14 de Abril): Os 
peditórios das eucaristias de sábado e de domin-
go de Ramos serão para as despesas do Juiz da 
Cruz. Procuremos ser generosos e colaborar! 
 
Sábado de Ramos (dia 13): Fim do 2º período de 
Catequese. Início da Semana Santa! / Santo Tirso 
(Convento de São José, com início às 9h00): Reti-
ro quaresmal de todos os catequistas.  
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor (dia 
14): Souto da Lagoa / Ig. Matriz (11h00): MISSA 
SOLENE DO DOMINGO DE RAMOS com bênção 
e procissão dos ramos. Dia Mundial da juventude! 
Neste dia convidamos a estarem presentes todas 
as famílias, as crianças e jovens da catequese e 
dos grupos, os movimentos e confrarias paroqui-
ais para darmos início à SEMANA SANTA!  
 No escadório de S. Gens (19h00): VIA-SACRA: 
Convidamos todos (as) a estarem presentes neste 

grande momento de fé da Via-Saca,  que este ano 
será dinamizada pelos grupos da paróquia! Toda 
a programação da SEMANA SANTA será anuncia-
da num folheto distribuído a todos (as). 
As Liturgias Diárias dos meses de Maio e Junho já 
se encontram disponíveis para levantamento no 
cartório. 
 
Peregrinação Nacional dos Vicentinos do dia 13 a 
14 de Abril.  
 
Visita aos doentes e bênçãos de casas ou fábri-
cas: Sr. Abade vai visitar e levar conforto aos 
doentes que desejarem a sua visita e não podem 
sair de casa. Na semana da Páscoa o pároco fará 
a visita pascal e levará a alegria da Ressurreição.    
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! 
Colónia Balneares Seniores 2019: durante o mês 
de junho e o mês de julho, sendo a 1ª quinzena 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 inscrição das colónias, 
que será de 08 a 24 abril de 2019, nas Juntas de 
Freguesia e na Divisão de Educação, Ação Social 
e Saúde.  
Precisa-se de uma pessoa que possa tomar conta 
de uma Senhora Idosa. Mais Informações devem 
contactar : 961753479 / 252419174 

CONTAS: Ofertórios da semana 1 a 7 de Abril 
serão anunciados no próximo boletim. 

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 8, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Felix Mo-
reira da Silva (da esposa) / Ermelinda do Passal, marido e filhos (dos filhos de Lauri-
na) / Avós, tios e primos de Graça Couto / Mª Antónia Fontes e marido (da irmã Assun-
ção) / Manuel dos Santos, pai e esposa (da fª) / Mª Augusta Dias Pereira, marido Mário 
Barbeiro e filho (da fª Mª Fernanda). // (Leitores:  Mª Emília, Mário Torres| Mec’s: Mª Emília, 
Mário Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana G.).  
Terça-feira (dia 9, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Ofício e missa 
de 7º dia de Virgínia Carneiro Duarte / Laurinda Moreira Araújo (da família) / Emília 
Silva Moreira e marido (da fª Goretti) / Manuel da Silva Reis (da esposa/Cidai) / Bernar-
dino Rocha (da esposa) / Bruno Manuel da Silva Reis e padrinho (dos pais) / Mário 
Azevedo Carneiro, pais e sogros (da esposa) / Carlos Nogueira e esposa (de Pal-
mira). // (Leitores: Mª Albina, Mª Angélica | Mec’ Ernestina). 
Quarta Feira (dia 10, Ig. Matriz, 20h30): Anivers.º de Ordenação episcopal de D. 
Pio Alves (Bispo Auxiliar do Porto) (antes da missa: Oração do Terço): Deolinda do Ro-
sário (dos filhos) / Laurentina Ferreira da Silva (dos filhos) / Deolinda Pereira da Silva e 
pais (da família). // (Leitores: Dina Azevedo, Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira (dia 11, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): 7º dia de 
Quintino Moreira de Araújo / Pais e irmão de Artur Quintas (Cidai) / Almas do Purgató-
rio (de intenção particular) / Joaquim Pinheiro e esposa (da fª Antónia Carneiro) / Mª 
Natividade Ferreira de Matos e marido José Torcato Pereira Devesas (dos filhos) / Ma-
nuel Xavier, esposa e Joaquim Costa e esposa (dos netos Hélder e Teresa) / Cunha-
dos, sobrinhos de Fernando Casto Ferreira / Maria Pimenta e família (da neta Margari-
da).// No final: Adoração do SSº Sacramento e meditação da Palavra de Deus // (Leitores: 
Mª Angélica, Lurdes Azevedo| Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.). 
Sexta-feira (dia 12, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço):  Almas de 
Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Mª da Ascensão Pinheiro Reis (do fº 
Armindo) / Mª Irene Moreira Torres (da família) / Paulo Luís Araújo Alves (dos sogros) / 
Manuel Maria Moreira Neves (da esposa) / Faustino Gonçalves Leite (da sogra Lurdes 
do Couto) / Ezequiel Vieira de Oliveira, Laurinda Miranda e Manuel Coutinho (dos ne-
tos Magda e Micael/Maganha) / Mª da Silva Reis e marido (do fº) / Adélio do Gi, espo-
sa e filhos (da fª Lai) / Adélio Serra Padrão, pais e irmão (da esposa) / José Nuno da 
Cruz Oliveira (de Júlio Paiva) / Pais e irmão de José Maria Pinheiro da Silva / Joaquim 
Dias e neto (da esposa). // (Leitores: Mª Albina, Isabel Sousa | Mec’s: Isabel S. ou Carlos 
Sousa.) // CONFISSÕES GERAIS (das 9h30-12h00 ; 17h00-20h00)! 

Sábado (dia 13): I Vésperas do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor  
(Ig. Matriz, 16h30): Pelo povo de Santiago de Bougado e Catequese paroquial // (Acólitos: 
André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Ernestia, Mª Emília).  
(Ig. Matriz, 20h00): (antes da missa: Oração do Terço): 7º dia de José Luís Vieira da 
Costa / 7 dia de Mª Adelaide Azevedo e Silva Sampaio / Ilídia do Cruz e família (da fª 
Alice) / Pais, avós, família e obrigações de Floriano Jorge (Trofa-Velha) / Mª Augusta 
Torres Lma Quintas e pais (do marido e filhos) / Pais e irmão de Alexandrina Campos 
(Cidai) / Isilda Caixeira e marido (do fº Alvim) / Emília Arnada (do fº Carlos) / Mª do 
Cruz, marido e genro (de Conceição Martins/Lantemil) / Arminda Alves Gil e marido (da 
fª Isabel Silva) / Luciana do Correio (do fº Ivo) / Júlio Rodrigues da Costa Serra (da 

esposa) / Mª Adelaide Matos Pereira e marido (da fª Almerinda) / Júlia Salgueirinho e ma-
rido (da família) / 2º mês de Isaura Rodrigues de Sousa e marido (dos filhos) / José Maria 
Carvalho Moreira e pai (da mãe/Cidai) / Júlio da Silva Moreira e filho (de amigo José/
Cidai) / Adriano Canejo, esposa, filhas e genro (da neta Manuela).// (Acólitos: Eduardo e 
Ângela Torres | Mec’s:  Mª José, Júlio Paiva, Carlos Sousa.).  

...Domingo (dia 14): Domingo de Ramos na Paixão do Senhor...  
Anivers.º de Tomada de Posse de D. Manuel Lida (Bispo do Porto) 

(Cap. Bairros, 8h00): Avós e tios de António Manuel da Costa Pereira (Maganha) / Antó-
nio da Costa Couto e família (da esposa/Maganha) / Antónia Fernanda de Azevedo Ra-
mos, marido, filhos, noras e genros (da nora Mª/Maganha) / Manuel Ferreira Torres, pais, 
irmãos e cunhados (da sobrinha São) / Maria do Corsário e família (da afilhada Célia) / 
Pais de Manuel Moreira / Pai, avós, tios e familiares de Amílcar Torres Moreira / António 
Martins da Fonseca (de pessoa amiga) / Maria Amélia Carneiro dos Santos, pais e sogros 
(do marido) / Dr. Padrão, Afonso Padrão e Maria Eugénia (de Neca do Moreira) / Joaquim 
Dias da Conceição (da fª) / Avós e tios de Brasilina.// (Leitores: Cidália Castro, Luís Reis, 
Diac. José Mª | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).  
(Cap. Lantemil, 9h30): Adélio Alves do Vale (do irmão Manuel) / Rosalino, esposa e fa-
mília (da fª Mª Antónia) /Padrinhos de baptimo e de casamento de Zé Manel e Ana Pau-
la / Mª da Graça de Oliveira Gomes Dias (do marido e filhas) / Manuel Dias Pinheiro e 
irmão Carlos Arouca (da sobrinha Goretti / Trofa-Velha) / Luciano Moreira Torres, pais e 
irmã (da esposa) / Aurora Neves, marido e José Vilaça (do fº José) / Anselmo Cerqueira 
(da esposa Odete) / Júlio António Campos e pai (da mãe) / Pais de Carlos Mendes. // 
(Leitores: Ana Paula Silva, José António, Mª do Céu| Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António 
Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz / Souto da Lagoa, 11h00): Eucaristia solene campal, (se o tempo permitir): 
Celebração solene para todas as famílias, crianças e jovens da catequese / Bênção dos 
Ramos, procissão e leitura da Paixão: Ezequiel Vieira de Oliveira (dos sogros/Maganha) / 
Jerónimo Sousa Soares e família (da esposa e fº) / António Pereira da Cruz (de pessoa 
amiga) / Ermelinda Canedo, marido e família (de Palmira Ferreira) / Maria Campinho, ma-
rido e família (dos filhos) / José Teixeira Gonçalves, pais e sogros (de Zeca do Cruz) / 
Ivone da Costa Reis e marido (dos filhos) / António José Costa e Silva e sogros (do cu-
nhado Caros) / Margarida Areal da Silva, marido e genro (da fª Gina) / Antero Moreira 
Dias Pinheiro, esposa, pais e sogros (dos filhos) / Hélder Queirós e família (da avó) / Fer-
nanda Manga, marido e irmã (da família) / Salbina Manga, irmão Joaquim e irmã Mª Man-
ga (de Arlísio). // (Leitores: Francisca Padrão, Carlos Sousa, Mª Angélica | Mec’s:  Francisco 
Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
(Cap. S. Gens, 17h30): Augusto do Tíndaro (do fº Fernando) / Adélio Moreira e esposa 
(do fº Fernando/Cidai) / Manuel do Órfão, esposa e filho (do afilhado Artur Oliveira/Cidai) / 
Valentina Marinho Torres (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Serafina Amélia Rodrigues 
Pereira (Conf.rª do NSª do Rosário 17/18). || (Leitores: Isabel Lima, Isabel Sousa, Diác. José 
Mª | Mec’s: Isabel Sousa, Diác. José Mª| Acólitos: Mª Martins, Regina). 
(Monte de S. Gens, 19h00): CELEBRAÇÃO DA VIA-SACRA! Este ano faremos uma 
pausa na Via-Sacra encenada! À semelhança da celebração do Natal e dos Presé-
pios, a Via-Sacra será dinamizada pelos vários grupos da paróquia. Cada Grupo or-
namentará uma cruz e a levará, e rezará uma estação na Via-Sacra. Depois cada 
uma dessas cruzes será exposta no Souto da Lagoa. Procuremos participar nesta 
celebração emotiva, num lugar emblemático e com tradição. O convite estende-se a 
todos as crianças, jovens e famílias. 


