
1ª leitura (Ex 3, 1-8a. 13-15)  
«O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós»  

                  Continuando a apresentar, nesta subida 
quaresmal a caminho da Páscoa, certos mo-
mentos mais significativos da história da salva-
ção, a primeira leitura deste domingo, em se-
guimento da dos domingos anteriores, dá-nos a 
célebre revelação de Deus a Moisés, a revela-
ção do seu Nome, que define, tanto quanto 
isso é possível, Quem é Deus. Ao mesmo tem-
po, e na continuação dessa revelação, Deus 
chama Moisés e envia-o como instrumento de 
salvação para o seu povo escravizado no Egip-
to. Moisés será o chefe desse povo, o seu con-
dutor através do deserto, e, como tal, figura de 
Cristo, o verdadeiro Pastor, guia e salvador do 
seu povo.  

Salmo responsorial (Salmo 102 (103)) 
«O Senhor é clemente e cheio de compaixão. » 

 

2ª leitura (1 Cor 10, 1-6. 10-12) 
«A vida do povo com Moisés no deserto  
foi escrita para nos servir de exemplo »  

                       É o próprio Apóstolo que nos ensina a ler 
o Antigo Testamento: este anuncia as realida-
des do Novo Testamento, e serve, ao mesmo 
tempo, de exemplo e de guia ao povo da Nova 
Aliança, que já chegou “aos últimos tempos”, 
os tempos do Senhor Jesus Cristo, mas que 
ainda peregrina no deserto deste mundo a ca-
minho da Terra Prometida. Não venha a suce-
der-nos a nós o que a muitos deles aconteceu: 
terem ficado pelo caminho.  

Evangelho (Lc 13, 1-9)  
«Se não vos arrependerdes,  
morrereis do mesmo modo»  

                  A primeira mensagem da Boa Nova que 
Jesus nos traz é o anúncio da aproximação do 
reino dos Céus, e consequentemente o convite 
a acolhê-lo com o coração voltado para ele e 
afastado do que lhe é contrário. Esta atitude é 
assim uma conversão, um regresso dos cami-
nhos do pecado, uma atitude de arrependimen-
to em relação ao passado, uma atitude peniten-
cial. E esta atitude do coração é fundamental 
na Quaresma.  

Conversão Pessoal!  
          “Nunca nos demos por mortos, aconteça o 
que acontecer” (EG 3).  

Acção Missionária: 
 Escutar e falar, sem pressa, com uma pessoa 

que encontrar num caminho da aldeia ou nu-
ma rua da nossa cidade.  

 Escutar a história de vida de alguém que nos 
parece distante de Deus e identificar os sinais 
da Sua presença. “Ele já lá está” (GE 135). 

 Participar na iniciativa 24 horas para o Se-
nhor. 

Sair de casa para vir estar com Jesus nas “24 
Horas para o Senhor” 

Acção - Saída Missionária: 
Levar ou difundir uma mensagem de conversão 
[Escola, Ecologia, Comunicação Social, Mundo 
digital]. 

Os ofertórios deste fim de semana (23 e 24 de 
Março) são para a Cáritas Portuguesa. Neste fi m 
de semana os ofertórios de todas as Paróquias de 
Portugal revertem para as diversas Cáritas Portu-
guesa. Assim, também nós contribuiremos para 
esta instituição de cariz sócio caritativo que apoia 
os mais desfavorecidos.  
 
Este 3º Domingo da Quaresma (dia 24): Ig. Matriz 
(15h30): Celebração da Via-Sacra!  
 
Terça-feira (dia 26): Ig. Matriz (21h00): Ensaio do 
coro paroquial. 
 
Quarta-feira (dia 27): Guilhabreu (21h00): Encon-
tro de formação para catequistas. 
 
Quinta-feira (dia 28): Alvarelhos (21h00): Encontro 
de formação para catequistas. 
 
Sexta-feira (dia 29): Ig.  Matriz (16h30): Eucaristia 
é mais cedo! Celebração de Inicio da Jornada “24 
horas para o Senhor” com exposição Santíssimo. 
Oração pelos grupos, movimentos e aldeias con-
forme o programa anunciado no boletim e com as  
horas de adoração. 

                  Ig. Matriz (18h00-19h00): Confissões! 
                  Ig. Matriz (19h00): Celebração peni-
tencial de preparação para as Confissões da 
Páscoa (serão no dia 12 de Abril). 

Sábado (dia 30): Ig. Matriz (16h15): Encerramento 
da jornada “24 horas para o Senhor” com bênção 
solene do SSº. Segue-se a Eucaristia habitual.     

4º Domingo da Quaresma (dia 31): Ig. Matriz 
(15h30): Celebração comunitária da Via-Sacra! 
 
As Liturgias Diárias dos meses de Maio e Junho já 
se encontram disponíveis para levantamento no 
cartório. //  O jornais “A Voz de Fátima já estão na 
sacristia para distribuição.  
 
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 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! 

CONTAS: Ofertórios dia 16 e 17 de Março: 281.00 
eur. / Ofertório de exéquias: 27.70 eur. / Ofertório 
dia do Pai (19 de Março): 73.35 eur.  / Caixas e 
lampadários de S. Gens: 5 eur. / Foi mandado 
celebrar Trintário Gregoriano por Mª Rosa Pinhei-
ro Moreira : 350 eur.  

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  
 (o pároco estará sempre disponível para o aten-
dimento espiritual e o diálogo, ou dentro do horá-
rio de cartório ou por marcação telefónica ou pelo 
encontro pessoal com ele). 

 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   

DIA 31 



Segunda-Feira (dia 25, Ig. Matriz, 19h30): Anunciação do Senhor (Solenidade)  (antes 
da missa: Oração do Terço): Por todas as mães grávidas / António do Monte (da fª Guilhermi-
na) / 30º dia de Mª Júlia Ferreira Serra Padrão, mãe e filha (do marido). // (Leitores:  Mário 
Torres, Mª Emília | Mec’s: Mª Emília, Mário Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana G.).  
Terça-feira (dia 26, Ig. Matriz, 19h30): (antes da missa: Oração do Terço): Brilhantina 
Vilaça e família (da fª) / Amândio da Silva Martins, esposa e família (de Ermelinda/Cedões) / 
Mª da Silva Oliveira e marido (da prima Almerinda) / Pais e sogro de Joaquim Gonçalves da 
Silva (Bairros) / Acção de Graças a Santo Expedito e a Nª Srª de Fátima e 1º anivers.º de 
falecimento de António Azevedo Santos / Acção de Graças pelo 47º anivers.º da Fundação do 
Bougadense e intenção por todos os diretores, atletas, benfeitores e sócios falecidos (de Júlio 
Cruz) / Manuel Serra Cruz, pais, irmãos, cunhados e sobrinhos (do irmão Júlio Cruz) / Júlia 
Pereira do Couto e marido Francisco Monteiro (da fª Fernanda Cruz). // (Leitores: Mª Angéli-
ca, Mª Albina | Mec’ Ernestina). 
Quarta Feira (dia 27, Ig. Matriz, 19h30): (antes da missa: Oração do Terço): 7º dia de 
António Moreira de Araújo / Silvino Torcato, esposa e irmãos (da afilhada Silvina) / Joaquim 
Azevedo Vasconcelos e esposa (das filhas Alice e Adriana) / Pais, sogros e familiares de 
Amélia Ribeiro / Adelina Gonçalves Leitão, marido, pais e sogros (das filhas/Maganha). // 
(Leitores: Célia Padrão, Dina Azevedo | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira (dia 28, Ig. Matriz, 19h30): (antes da missa: Oração do Terço): 7º dia de 
Maria Albina da Silva Portela / Florinda Fernandes Ramos e marido (da fª Júlia/Bairros) / Ro-
sa da Emília e marido (da fª Lucinda/Maganha). // (Leitores: Lurdes Azevedo, Mª Angélica | 
Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.). 
Sexta-feira (dia 29, Ig. Matriz, 16h30): Eucaristia de abertura da Jornada de Ora-
ção e Adoração “24 horas para o Senhor”: (antes da missa: Oração do Terço):  Almas de 
Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / António Augusto Ferreira (dos filhos) / Mário 
Raúl Ferreira da Silva (da amiga Zulmira) / Pedro André Costa Moreira (da família) / Jerónimo 
de Sousa Soares, pai e avós (de Rosa Amélia Sousa) / Mª Goretti Ferreira Campos (de pes-
soa amiga/Outeirinho). // (Leitores: Isabel Sousa, Mª Albina | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sou-
sa.) //  (Confissões na Ig. Matriz: das 18h00 às 19h00). 

Sábado (dia 30): I Vésperas do Domingo IV da Quaresma  
(Ig. Matriz, 16h30): Encerramento da jornada de adoração “24 horas para o Se-
nhor”, bênção e eucaristia: 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): Luciana Moreira Dias, pais e irmãos 
(da irmã Arminda) / Arnaldo Ferreira Vilaça e família (da esposa) / Amadeu Ferreira da Silva 
e família (da esposa Adelina Ferreira da Silva) / Aurélio Alves da Silva (da esposa) / Fernan-
do Couto Reis (da esposa/Cidai) / Maria da Silva marques e família (da fª Conceição) / Joa-
quim Rodrigues Oliveira e esposa (dos filhos) / António Dias da Costa, esposa, nora e família 
(da fª Fátima/Outeirinho) / José Mª Carvalho Moreira, pai, sogro e avós (da esposa) / Mª da 
Glória Oliveira, marido e filhos (da fª Irene) / Ermelinda Campos, marido e família (da fª Mª 
José) / Valentina Torres, marido e filho (da fª Maria) / Joaquim Correia Martins e família (da 
esposa) / Mª Celeste, Mª Albertina e Mª Carminda (dos irmãos). // (Acólitos: Eduardo e Ânge-
la Torres | Mec’s:  Mª José, Júlio Paiva, Carlos Sousa.).  

...Domingo (dia 31): Domingo IV da Quaresma...  
(Cap. Bairros, 8h00): Mª Augusta Ferreira Torres, marido, filho e genro (da fª Mª Antónia) / 
Brilhantina Rosa Campos (do fº Domingos) / Joaquim Luís Couto Reis, esposa, filhos e gen-
ros (do fºJosé/Bairros) / Luciano Pinheiro da Costa Reis, esposa e irmãos (de Rosa Reis). // 

(Leitores: Lurdes Azevedo, Cidália Castro, Diác. José Maria | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: 
Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).  
(Cap. Lantemil, 9h30): João Fernando Correia da Silva (da esposa) / Mª da Graça de Oliveira 
Gomes Dias (dos pais) / Armando Cerqueira (da nora Odete) / Pais, avós e tios de Maria Antó-
nia Monteiro. // (Leitores: Mª do Céu, José António, Fernando Monteiro| Mec’s: Mário Torres, Mª 
do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 12h00): (antes da missa: Oração do Terço): António da Costa Couto e família (da 
fª Alice) / Fernando da Costa Portela (dos filhos) / Domingos Silva (dos filhos) / José Rodrigues 
Maia e esposa (dos sobrinhos) / 1º anivers.º de Adélio Alves do Vale (da esposa). // (Leitores: 
Ângela Ivone, Mª Angélica, Francisca Padrão | 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): Madrinha e avós de Catarina Matos / Adriano Rodrigues Oliveira 
(Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Mª Alzira Correia (Conf.rª do NSª do Rosário 17/18). || 
(Leitores: Ana Martins, Isabel Sousa, João Sousa | Mec’s: Noémia| Acólitos: Eduardo Gonçalves, 
Zé Marques). 

29 e 30 de Março 
 
16h30 - 17h30: Eucaristia de Início da Jornada de Adoração com a exposição do SSº Sacramento  
17h30 - 18h00: Oração de Vésperas (preside o pároco)  
18h00 - 19h00: Apostolado de Oração (zeladores(as), Conf.ª Coração de Jesus e associados(as))  
19h00 - 20h00: Celebração penitencial de preparação para as Confissões para todos   
20h00 - 21h00: Ministros Extraordinários da Comunhão e Pastoral da Saúde 
21h00 - 22h00: Zeladoras(es) dos lugares do Culto (matriz e capelas) e da limpeza 
22h00 - 23h00: Coro paroquial, Equipa de apoio à Liturgia e Acólitos  
23h00 - 00h00: Ofício de Leituras e Completas (preside o pároco)  
00h00 - 01h00: Vicentinos e Leitores  
01h00 - 02h00: Grupo de Jovens e  crismandos 
02h00 - 03h00: Agrupamento de Escuteiros 447  
03h00 - 04h00: Aldeia da Lagoa   
04h00 - 05h00: Aldeia de Cidai  
05h00 - 06h00: Aldeia de Bairros e Maganha  
06h00 - 07h00: Aldeias de Cima (Lantemil, Cedões e Trofa-Velha)  
07h00 - 08h00: Diáconos e Acção Católica Rural 
08h00 - 09h00: Oração de Laudes e meditação (preside o pároco)  
09h00 - 10h00: Mov.º da Mensagem de Fátima e Zeladoras(es) dos Jornais “A voz de Fátima”  
10h00 - 11h00: Zeladoras(es) da Sagrada Família, S. José, Pastoral Familiar e CPM 
11h00 - 12h00: Conselho económico, Conselho Paroquial de Pastoral (CPP) e Comissões de Festas  
12h00 - 13h00: Confrarias da paróquia e zeladores(as) e Juiz/mordomos da Cruz Paroquial 
13h00 - 14h00: Secretariado paroquial da Catequese e Coordenadores 
14h00 - 15h00: Catequese da Adolescência (7º,8º,9º, 10º ano e catequistas)  
15h00 - 15h45: Catequese da Infância (1º, 2º, 3º, 4º,5º,6º ano e catequistas)   
15h45 - 16h15: Oração de Vésperas I do IV Domingo da Quaresma (preside o pároco)  
16h15 - 16h30: Encerramento da Jornada de Oração e Adoração “24h para o Senhor” com Bênção 
16h30: Eucaristia da catequese 

Tempos de Sacramento de Reconciliação: 
Ig. Matriz: Dia 29: 18h00 – 19h00 || Dia 30: 09h00 - 10h00 

 
Nota: No sábado, dia 29, os vários anos de catequese substituirão as sessões de catequese pela parti-
cipação na hora do momento da Adoração Eucarística. Depois todos os anos participarão no encerra-
mento às 16h15 e na eucaristia que se segue.  


