
1ª leitura (Act 10, 34a. 37-43)  
                  Diante de pagãos, em casa do centurião 
Cornélio, Pedro anuncia o que já lhes havia che-
gado aos ouvidos: Cristo ressuscitou! E, comple-
tando aquela «boa notícia», garantindo, com o 
seu testemunho pessoal, a verdade dos aconteci-
mentos daqueles dias, o Apóstolo explica-lhes o 
que eles querem dizer: – Jesus de Nazaré, ho-
mem que viveu como eles e com Quem Pedro 
convivera, não é um simples homem. Ungido do 
Espírito de Deus, tem a plenitude de Deus em Si. 
Ele é o Messias, o Filho de Deus, como o de-
monstrou pelos milagres por ele mesmo presen-
ciados e, sobretudo pelo milagre definitivo – a 
Ressurreição. Pela Ressurreição, de que Pedro é 
testemunha, Jesus de Nazaré é o Juiz dos vivos 
e dos mortos, é o Salvador de todos os homens, 
judeus ou pagãos.  

Salmo responsorial (Salmo 117 (118)) 
«Este é o dia que o Senhor fez:  

exultemos e cantemos de alegria.» 
 

2ª leitura (Col 3, 1-4) 
                       Pelo seu Baptismo, o cristão morreu para o 
pecado e ressuscitou com Cristo para uma vida 
nova. Desde esse momento, recebeu a missão 
de, à semelhança de Cristo, conduzir os homens 
e todas as coisas para o Pai.  Inserido nas reali-
dades divinas, não pode alhear-se do mundo, 
nem ficar indiferente aos esforços dos homens 
relativamente à construção dum mundo de felici-
dade, justiça e paz. Inserido nas realidades da 
terra, não pode encerrar-se no mundo, trabalhan-

do só para fins terrenos, esquecido do destino 
final do homem e do mundo. Feito nova criatura 
pela Ressurreição de Cristo, o cristão viverá a 
vida de cada dia, sem perder de vista o fim supe-
rior, para que foi criado.  

 
Evangelho (Jo 20, 1-9)  

                   
Pedro e João, juntamente com Madalena, são as 
primeiras testemunhas do túmulo vazio, naquela 
manhã de Páscoa. Não foi, porém, muito facil-
mente que eles chegaram à conclusão de que 
Jesus estava vivo. A sua fé será progressiva, 
caminhará entre incredulidade e dúvidas. Só pe-
rante as ligaduras e o lençol, cuidadosamente 
dobrados, o que excluía a hipótese de roubo, se 
lhes começam a abrir os olhos para a realidade. 
No seu amor intuitivo, João é o primeiro a com-
preender os sinais da Ressurreição. Mas bem 
depressa Pedro, que, não por acaso mas intenci-
onalmente, ocupa o primeiro lugar e nos aparece 
já nesta manhã como Chefe do Colégio Apostóli-
co, descobre a verdade, anunciada tão claramen-
te pela Escritura e pelo mesmo Jesus. Depois, 
em contacto pessoal com o Ressuscitado, a sua 
fé tornar-se-á firme como «rocha» inabalável.  

Mensagem Pascal!  
                               

                       Desejo a todos os bougadenses e famí-
lias da nossa comunidade paroquial de 
Santiago de Bougado - em especial as cri-
anças, os jovens, os idosos, os doentes e to-
dos os que sofrem -  uma Santa Páscoa, na 
alegria de Cristo Ressuscitado.  
                     Que a vitória do Senhor Jesus sobre a 
morte e o pecado seja para uma bênção e 
renove em todos a fé, a esperança e a cari-
dade.  
                    Que a força do Espírito de Cristo Res-
suscitado nos anime para sermos verdadei-
ros missionários e testemunhas da Alegria 
do Evangelho e da Ressurreição!                             
        A paz esteja com todos (as)! 

        O pároco, Pe. Bruno Ferreira 
           

Este domingo de Páscoa: FESTA DA PÁSCOA 
(Cidai) / VISITA PASCAL: como de costume nos 
anos anteriores, os 7 grupos do compasso (Lagoa, 
Bairros, Maganha, Cidai, Cedões, Lantemil, Trofa-
Velha e Pateiras) vão percorrer a paróquia anunci-
ando a alegria pascal no compasso! A cerimónia de 
partida será no final da missa das 8h00 na Igreja 
Matriz, onde convidamos as pessoas a estarem 
presentes. Depois param para almoço às 13h00 e 
recomeçam às 14h30. No final, todos os grupos se 
reúnem em Cidai até às 20h00 e depois seguem 
até à Igreja Matriz onde se concluirá com a Eucaris-
tia Solene pelas 20h30. Juntamente com os mem-
bros dos grupos andarão os nossos 2 diáconos, 
João Alves. O senhor abade, Pe. Bruno, andará 
somente na parte de tarde, pois tem que celebrar 
as eucaristias. Este ano vai andar pela Aldeia Da 
Maganha. Todas as pessoas que vão no compasso 
vão para levar a mensagem de Cristo, morto e res-
suscitado. Levarão a Cruz ornada em sinal de vitó-
ria e depois da breve oração com todos aspergirão 
com a agua viva os habitantes dos lares. Procure-
mos acolher todos com muito respeito, dedicação e 
fé. Também se pede a compreensão de todos 
quanto à visita pascal e aos pormenores de tempo 
e da visita. É Cristo que nos visita! O Povo de Bou-
gado é sempre hospitaleiro, generoso, valente e 
amável. Colaboremos! 
                               NOTA: o Folar é uma oferta pessoal que é 
dada ao vosso pároco, que ele destina para o que 
entender. Mais uma vez, o abade  vai oferecê-lo 
para as despesas da Semana Santa e para as 
obras da residência e do salão. Sejam generosos!  
 
Esta semana (22-28): Festa em honra de Nossa s 
Senhora do Desterro (para mais pormenores ver os 
cartazes afixados) - No que respeita às celebrações 
litúrgicas o programa é o seguinte: Eucaristias se-
manais com a presença de pregador (Cap. Bairros, 
às 21h00), precedidas da Oração do Terço. / Sexta-
feira (18h30-19h30) Confissões / Eucaristia (21h00) 
seguida de Procissão de Velas (a paróquia terá à 
venda velas e copos) / Domingo, dia 28 (11h00): 
Eucaristia solene; Terço e procissão (17h00) / Os 
ofertórios das eucaristias na capela reverterão para 
despesas do Culto! Sejam generosos! 
Terça-feira (dia 23): Pós-missa: Ensaio do coro. 
Quarta-feira (dia 24): Auditório da Junta do polo de 
Santiago (21h30): Assembleia de Freguesia. 
 
Quinta-feira (dia 25):Feriado Nacional / Dia Vicarial 
de Catequistas (Vilar do Pinheiro; 10h00). 

Sábado (dia 27): Início do 3º período de Cateque-
se /  Na missa das 16h30: Eucaristia pascal para 
toda a catequese / Festa da Vida (8º ano) / Sala 2 
(18h30 ): Reunião mensal da ACR. 
 
Domingo (dia 28): Domingo II da Páscoa / Domingo 
da Divina Misericórdia / Cap. Bairros (11h00): Euca-
ristia solene em honra de Nª Srª do Desterro ; Terço 
e procissão (17h00). Participemos ferverosamente. 
 
As Liturgias Diárias dos meses de Maio e Junho já 
se encontram disponíveis no cartório.  
 
Visita aos doentes e bênçãos de casas ou fábricas: 
Esta semana da Páscoa, o pároco irá visitar os ir-
mãos doentes. Levará a comunhão pascal e cele-
brará a Santa Unção com aqueles que se encon-
tram mais frágeis. ´Dará a Cruz Pascal a beijar e 
pedirá para todos a paz de Cristo Ressuscitado!  
 
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.  
 
Os escuteiros da nossa paróquia vão vender alguns 
objectos (terços, dezenas, etc…) para angariação 
de fundos para as suas actividades.  
 
Precisa-se de uma pessoa que possa tomar conta 
de uma Senhora Idosa. Mais Informações devem 
contactar : 961753479 / 252419174 
 
CONTAS: Ofertórios do fim de semana 13 a 14 de 
Abril foram destinados para as despesas do Juiz da 
Cruz e serão apresentados brevemente / Ofertórios 
de missas de 7º dia: 60 eur. / Caixas e Lampadários 
da cap. S. Gens: 33,06 eur. / Ofertório de Bodas de 
Ouro: 36,20 eur.  
 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  

 
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   

Ressuscitou! 



Festa em Honra de Nossa Senhora do Desterro 
Segunda-Feira da oitava da Páscoa (dia 22, Cap. Bairros, 21h00): (antes da missa: 
Oração do Terço): Sermão e Missa em Honra de Nª Sª do Desterro e intenção por Sera-
fim Dias da Silva (Paulina Salgueirinho) / António Dâmaso Reis do Couto e Mª Albina 
da Silva Portela (de Manuel Joaquim) / Rolinda Rodrigues de Sousa e família (da neta 
La-Salete) / Mª Madalena Santos, pai e sogros (da família) / João Pedro Pereira Gon-
çalves, avós e família (dos pais e irmãos) / Mª Antónia da Silva Reis Paiva e marido 
(da fª) / 3º mês de Deolinda Araújo (da família) / Acção de Graças a São Bento (de 
intenção particular) / 30º dia de António Moreira Araújo (da esposa) / Manuel António 
Pereira Maia e família (da fª La-Salete). // (Leitores:  Mª Emília, Mário Torres| Mec’s: Mª 
Emília, Mário Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana G.).  
Terça-feira da oitava da Páscoa (dia 23, Cap. Bairros, 21h00): (antes da missa: Ora-
ção do Terço): Sermão e Missa em Honra de Nª Sª do Desterro e intenção por Avelino 
Moreira Azevedo e família (dos filhos) / Acção de Graças a Santo Expedito (de inten-
ção particular) / Pais, neto e família de Fátima Carneiro / Manuel Alves dos Santos, 
esposa e família (do fº Firmino e nora) / Mª Rosa Pinheiro Moreira e marido (dos fi-
lhos) / Valentina Marinho Torres, marido e filho (dos netos Sérgio e Susana) / Venâncio 
Dias (da família) / Mª da Glória Ferreira e marido (dos filhos) / Mª Augusta Dias Perei-
ra, marido Mário Barbeiro e filho (da fª Mª Fernanda) / Manuel Sousa Barros (da fª 
Cristina). // (Leitores: Mª Albina, Mª Angélica | Mec’ Ernestina). 
Quarta-Feira da oitava da Páscoa (dia 24, Cap. Bairros, 21h00): (antes da missa: 
Oração do Terço): Sermão e Missa em Honra de Nª Sª do Desterro e intenção por famili-
ares de Deolinda Duarte / Carlos Gonçalves Pereira, irmã e pais (da irmã Conceição) / 
António José Moreira (da esposa) / Professor Tedim (do afilhado Pedro) / 2º mês de 
Júlia Padrão (da família) / Virgínia Xavier e Mª Gonçalves Moreira (da sobrinha Alice/
Bairros). // (Leitores: Dina Azevedo, Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira da oitava da Páscoa (dia 25, Cap. Bairros, 21h00): (antes da missa: 
Oração do Terço): Sermão e Missa em Honra de Nª Sª do Desterro e intenção por 
Virgínia Carneiro Duarte e marido (dos filhos) / Jerónimo Joaquim de Sousa e esposa 
(da fª) / Acção de Graças a Nª Sª do Desterro, Sagrada Família e Senhor Crucificado 
(de intenção particular) / António Moreira da Cruz (da esposa) / Joaquim Portela, espo-
sa e neto (do fº) / Rita Freitas e marido (dos filhos) / Guilherme Ribeiro (da fª Concei-
ção) / Padrinhos, avós e tios de Conceição (Cidai) / António Rodrigues Cruz e família 
(da esposa) / Mª Augusta Campos Oliveira e cunhado (de António Xavier) / Eulália 
Santos (de pessoa amiga) / Albina Serra, marido e família (da família). // (Leitores: Mª 
Angélica, Lurdes Azevedo| Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.). 
Sexta-feira da oitava da Páscoa (dia 26, Cap. Bairros, 21h00): (antes da missa: 
Oração do Terço): Sermão e Missa em Honra de Nª Sª do Desterro e intenção por 
pais, sogros, cunhado e sobrinho de Marco António/Bairros) / Almas de Santiago de Bou-
gado (da Confraria das Almas) / Adélio Moreira, esposa e neto (da fª Alice Moreira) / Lauren-
tino Torres e Amadeu Martins (da neta Bernardete) / Acção de Graças a NSª do Desterro (De 
intenção particular). // No final desta eucaristia: PROCISSÃO DE VELAS E ORAÇÃO DO TER-
ÇO! // (Leitores: Mª Albina, Isabel Sousa | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sousa.).  

Sábado da oitava da Páscoa (dia 27): I Vésperas do Domingo II da Páscoa  
(Ig. Matriz, 16h30): Festa da Vida (8º ano): Pelo povo de Santiago de Bougado e Cate-
quese paroquial // (Acólitos: André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Isabel, Georgina).  

(Ig. Matriz, 20h00): (antes da missa: Oração do Terço): 1º anivers.º de Brilhantina Vilaça 
(da fª) / Maria Ferreira da Cunhada e Manuel da Cunha (da fª Mª Gracinda) / Joaquim Francisco 
Oliveira (da fª Goretti) / António Martins da Fonseca (da esposa) / Ermelinda Mª Campos e mari-
do (da sobrinha Conceição) / Pais de Arminda da Barranca / Manuel António Martins, cunhada e 
Afonso Faria (de Lurdes Teotónio) / Acção de Graças a Santa Eufémia (da Emília do Padrão) / 
Machado, Angelina, Carlos e Pereirinha (de Paulina) / Gonçalo Teixeira da Costa, pais e sogros 
(da esposa) / José Rocha e esposa de Cidai (dos filhos) / Cristina Serra e família (dos pais) / 
Joaquim Moreira e filha (da esposa) / Marido, pais e avós de Júlia Reis / Pais, sogros, sobrinho 
e cunhado de Assunção Reis / Assunção Ferreira Torres, marido e filhos (do sobrinho Ramiro 
Torres/Cidai) / Rosalino, esposa, nora e genro (do fº Jorge) / Manuel Augusto da Silva e Sousa, 
filho, pais e família (dos irmãos) / José Nuno da Cruz Oliveira (de Júlio Paiva). // (Acólitos: Hele-
na Maia, António Castro, Diac. José Maria | Mec’s:  Mª José, Júlio Paiva, Carlos Sousa.).  

(Ig. Matriz, 8h00): Joaquim Gonçalves da Silva (da família). 
(Cap. Lantemil, 9h30): Ivo Noé, avós e madrinha (dos pais) / João Fernando Correia da 
Silva (dos filhos) / Rosa Maria Moreira Gonçalves, sogros e cunhado (da cunhada) / Antó-
nio Sousa Cruz, esposa e fª Celeste (do irmão Fernando) / Ivo Noé e madrinha Mª da 
Graça (da Avó Alice/Lantemil) / Pais, sogros, irmãs, familiares e Almas do Purgatório (de 
José Henrique/Cedões) / Mª da Natividade, marido e família (de Mário Lima) / Mª da Gra-
ça de Oliveira Gomes Dias (dos pais) / Acção de Graças a Nosso Senhor e NSª da Livra-
ção e intenção por Manuel António Pereira Maia (da fª Natalina Maia) / Pais, sogros, ir-
mãs, familiares e Almas do Purgatório (de Henrique/Cedões) / Maria Adaltiva da Silva e 
Sousa e José Santos Azevedo (da fª). // (Leitores: Natalina Maia, Mário Torres, Ana Paula 
Silva | Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Cap. Bairros, 11h00): Eucaristia Solene da Festa em Honra de Nª Sª do Desterro: 
Por todos os benfeitores vivos e falecidos da capela de Nª Srª do Desterro / Laurinda 
Freitas Salgado  e família (do marido) / Celestino da Costa Peniche, esposa, pais, sogros, 
filho e genro (da fª São) / Pais, irmãos e sogros de Avelino da Silva Torres (Bairros) / Mª 
Antónia, marido, irmã Otelina, cunhado Joaquim (da irmã Mª Rosa) / Pais, irmão e cunha-
da (da Emília Carneiro/Bairros) / Mª de Costa Peniche e marido (Da fª Célia) / Adriano 
Ventura, esposa e genro (da fª Ulíria) / António Lavra, esposa, neta e filho (dos filhos) / 
Afonso António Serra, pais e sogros (da esposa). // (Leitores: Helena Maia, António Castro, 
Diác. José Maria | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).  
(Ig. Matriz, 12h00): Luísa Ribeiro Silva (do fº José) / Luciano Reis Ferreira, sogros e 
pais (da esposa) / Mário da Silva Pereira (da esposa) / José Maria Gomes Ferreira (da 
esposa) / Arminda Moreira da Conceição (da irmã Emília) / Joaquina Carvalho e marido 
(da fª Conceição) / Armando Azevedo, esposa, filhos e genros (da fª Mª Armanda) / Cami-
lo Sá e Aidina Torres (das netas/Bairros) / Sogros de Blandina Torres / Pais, sogros e 
cunhados de António Dias (Cidai) / Joaquim Ferreira Lima e esposa (dos filhos) / Amílcar 
Miguel Torres Ferreira (dos pais). // (Leitores: Teresa Serra, Maria José, Ana Martins | Mec’s:  
Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
Cap. Bairros, 17h00): Oração do Terço e Procissão Solene em honra de Nossa Se-
nhora do Desterro. 
(Cap. S. Gens, 17h30): Joaquim Pereira Ferreira (da esposa) / Felisbina Maria Ferreira 
(da fª Palmira) / Mª Augusta Dias Pereira (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Brilhantina 
Dias Vilaça (Conf.rª do NSª do Rosário 17/18). || (Leitores: Albina, José Maciel, Tânia Quin-
tas | Mec’s: Maciel |  Acólitos: Luís Castro, João Sousa, André). 


