
1ª leitura (Act 15, 1-2. 22-29)  
«O Espírito Santo e nós decidimos  

não vos impor mais nenhuma obrigação,  
além destas que são necessárias »  

          Em Jerusalém, no seu primeiro Concílio, a Igre-
ja, assistida do Espírito Santo, reafirma a liberdade, 
que Cristo nos trouxe, ao decidir admitir no seu 
seio os convertidos do paganismo, sem terem de 
se sujeitar às prescrições da lei mosaica. Animada 
pelo Espírito Santo, que inspira as suas decisões e 
sustenta a sua actividade missionária, a Igreja apa-
rece-nos assim, desde os seus primeiros dias, 
como uma comunidade sem fronteiras, aberta a 
todos os homens, de qualquer raça ou cultura uni-
da no amor e na fidelidade ao Colégio Apostólico.  
 

Salmo responsorial (Salmo 66 (67)) 
«Louvado sejais, Senhor,  

pelos povos de toda a terra» 
 

2ª leitura (Ap 21, 10-14. 22-23) 
«Mostrou-me a cidade santa, que descia do Céu »  
          A Igreja é a nova Jerusalém, alicerçada sobre a 
fé dos Apóstolos, na qual se reunirão, chamados 
por Cristo Ressuscitado, os homens dos quatro 
cantos da terra, para viverem em comunhão perfei-
ta com Deus e com os irmãos. S. João contemplou
-a em todo o seu esplendor e perfeição. Contudo, 
ela está ainda a caminhar, na humildade e na dor 
ao longo dos séculos, na esperança de resplande-
cer de glória, quando chegar a plenitude dos tem-
pos. A nova Jerusalém está ainda em construção e 
cada um de nós é uma pedra viva dessa morada 
de Deus, pedra trabalhada pelo Espírito Santo, 
recebido no Baptismo e no Crisma.  

Evangelho (Jo 14, 23-29)  
«O Espírito Santo vos recordará  

tudo o que Eu vos disse »  
         Ao terminar o primeiro discurso de despedida, 
após a Ceia, Jesus promete aos Seus discípulos o 
Espírito Santo, que lhes fará compreender, perfei-
tamente, a Sua mensagem, os ajudará a viver o 
Evangelho em todas as circunstâncias e os mante-
rá em comunhão com Deus e os irmãos, de modo 
a gozarem sempre aquela paz, que em si encerra 
todos os bens messiânicos. Seguros da presença 
do Espírito Santo na Igreja e nas suas almas, os 
cristãos podem, portanto, manter-se confiantes e 
alegres, por maiores que sejam as transformações 
por que passe a sociedade e por maiores que se-
jam as dificuldades que a Igreja conheça.  

 
A PROMESSA DO ESPIRITO SANTO!  

             Ao terminar o primeiro discurso de despedida, 
após a Ceia, Jesus promete aos Seus discípulos o 
Espírito Santo, que lhes fará compreender, perfeita-
mente, a Sua mensagem, os ajudará a viver o 
Evangelho em todas as circunstâncias e os mante-
rá em comunhão com Deus e os irmãos, de modo 
a gozarem sempre aquela paz, que em si encerra 
todos os bens messiânicos.  
          Seguras da presença do Espírito Santo na Igreja 
e nas suas almas, os cristãos podem, portanto, 
manter-se confiantes e alegres, por maiores que 
sejam as transformações por que passe a socieda-
de e por maiores que sejam as dificuldades que a 
Igreja conheça  
          A Igreja é a nova Jerusalém, alicerçada sobre a 
fé dos Apóstolos, na qual se reunirão os homens 
dos quatro cantos da terra, para viverem em comu-
nhão perfeita com Deus e com os irmãos.  
          A 2ª leitura deste domingo contemplou-a em 
todo o seu esplendor e perfeição. Mas ela está 
ainda a caminhar, enfrentando os desafios de cada 
época, na esperança de resplandecer de glória, 
quando chegar a plenitude dos tempos.  
          A nova Jerusalém está ainda em construção e 
cada um de nós é uma pedra viva dessa morada 
de Deus, pedra trabalhada pelo Espírito Santo, 
recebido no Batismo e no Crisma.  
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Este VI Domingo (dia 26): Eleições europeias!    (A 
Associação de Juristas Católicos incentivam à 
responsabilidade de se votar nas eleições europei-
as e afirmam que uma Europa “desligada das suas 
raízes não pode saber para onde vai” e, “não sa-
bendo quem é, não sabe o que oferecer”). 
     Por isso, exerçam o vosso direito de voto! 
               São Gens de Cidai (depois da eucaristia 
das 17h30): Dia das Rogações e Bênção - procis-
são até à imagem da Senhora da Alegria e bênção 
dos campos, das sementeiras, frutos da terra e 
animais. (estamos todos convidados para esta 
bênção na nossa paróquia, especialmente os lavra-
dores e os membros da Comissão da Srª da Ale-
gria e São Gens, levando suas opas)       
                 Igreja Matriz (19h30): “Mês de Maria”.  
 
Terça-feira (dia 28): Igreja/ Salão paroquial 
(18h30): Encontro de preparação com todas as 
crianças e adolescentes que vão fazer a Profissão 
de Fé (6º ano) e a 1ª Comunhão (3ª ano). /  
       Depois da Eucaristia: Ensaio do coro paroquial. 
 
Quarta-feira (dia 29): Igreja Matriz (18h30-19h30): 
Sacramento da Reconciliação.  
 
Quinta-feira (dia 30): Salão paroquial / Igreja 
(18h30): Encontro de preparação com todas as 
crianças e adolescentes que vão fazer a Profissão 
de Fé (6º ano) e a 1ª Comunhão (3ª ano). 
 
Sexta-feira (dia 31): Encerramento do “Mês de 
Maria” (21h00): Saída da procissão de velas junto à 
imagem da Senhora (Samugueira) e vai pela Rua 
do Padrão, Rua Manuel Portela e Rua Blandina 
Sampaio até á Igreja Matriz, onde encerrará com a 
consagração final e o “Adeus”. Pedimos a todos 
(as) participação,  colaboração e compreensão. 
(Junto da imagem haverá venda de copos e velas) 
 
1º Sábado (dia 1): Ig. Matriz (16h00): Eucaristia da 
Catequese com a Festa do Compromisso (9º). 
 
Domingo (dia 2): Dia Mundial das Comunicações 
Sociais | Solenidade da Ascensão do Senhor | 
Festa em honra de Nossa Senhora do Rosário. / 
Ig. Matriz (11hh00): Eucaristia solene em honra de 
Nossa Senhora do Rosário / 17h00: Oração do 
Terço, seguindo-se a procissão com andores, es-
tandartes dos movimentos e confrarias.  

Os ofertórios deste fim de Semana (1 e 2 de Junho) 
são destinados para a Pastoral dos Meios da Co-
municação Social. Colaboremos! 
Os jornais “Voz de Fátima” já se encontram na 
sacristia para distribuição.  
 
  Visita aos doentes e bênçãos de casas: o Sr. Aba-
de continua a fazer a  sua visita aos doentes, levan-
do-lhes conforto espiritual e a bênção de Deus. 
 
Mês de Junho - Mês do Coração de Jesus: neste 
mês o terço continuará a ser rezado diariamente 
pelo Movimento da Mensagem de Fátima e será 
enriquecido com meditações sobre a espiritualida-
de do Coração de Jesus // O Tríduo do Sagrado 
Coração de Jesus será nos dias 26, 27 e 28 de 
Junho (o programa será apresentado). 
 
Dia Diocesano da Família: no dia 16 de Junho de 
2019 no Arena Dolce Vita em Ovar, será celebrada 
a Solenidade da Santíssima Trindade - o Dia Dioce-
sano da Família. Serão homenageamos os casais 
que, ao longo deste ano, perfazem 10, 25, 50 e 60 
anos de vida matrimonial e que por isso receberão 
uma bênção personalizada do Senhor Bispo. Os 
que completam este aniversário e quiserem partici-
par devem dirigir ao cartório. A equipa paroquial da 
pastoral familiar irá também ajudar neste evento. 
Pedimos aos casais que se inscrevam!  
 
CONTAS: Ofertórios das eucaristias do fim de se-
mana (18 e 19 de Maio): 339,33 eur. / Ofertório de 
Matrimónio: 12,77 eur. / Caixas da Capela de S. 
Gens: 24 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 atendi-
mento e diálogo pessoal, desde que combinem e 
marquem com ele um horário possível a todos. 

 
 



Segunda-Feira (dia 27, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: 7ª dia de Luciana Ferreira 
da Fonseca Santos / António de Sousa Campos, esposa e filha (da fª Beatriz) / Genove-
va Ferreira da Silva e marido (da fª Norberta) / Cristina Serra e família (dos pais) / Acção 
de graças a Nª Sª, S. Francisco e Jacinta (de intenção particular) / António Barca, pai, 
mãe e Almas do purgatório (da fª Armandina) / Pais, irmão, sogros e cunhados de Antó-
nio Serra / Madrinha, tios, tias, primos de Mª da Conceição Rodrigues Oliveira 
(Cedões). // (Leitores:  Mário Torres, Mª Emília| Mec’s: Mª Emília, M. Torres | Acólitos: 
André, Mª Martins, Diana Gomes.).  
Terça-feira (dia 28, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Manuel António Mira e esposa 
(da fª) / Ana Ferreira Maia (da fª Cármen) / Acção de graças a Nª Sª de Fátima (de in-
tenção particular) / António Rodrigues Cruz e família (da fª Manuela) / Alexandrino Cruz, 
esposa e nora Madalena (da amiga Onisia) / Acção de graças a Nossa Senhora (de in-
tenção particular). // (Leitores: Mª Angélica , Mª Albina | Mec’ Ernestina). 
Quarta-Feira (dia 29, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Joaquim da Silva Carneiro e 
família (da esposa) / Leopoldina Carriça, marido, filho e genro (da neta Juliana) / Venân-
cio Queirós (da esposa) / Minda (do fº Sérgio) / Adelinda Moreira da Silva, marido, pais e 
sogros (das filhas) / Júlio Garcia (da esposa) / José Aníbal Ferreira Neves, pais e irmão 
(da irmã e sobrinhos) / Adelina Oliveira dos Santos e Manuel Pereira Andrade (de Mª 
Alcida Andrade) / António Dias dos Santos e Alcinda Dias de Oliveira e Acção de graças 
a NSª de Fátima e NSª da Livração (de Mª Alcida Andrade) / Artur Domingues Pereira e 
esposa (da fª Armandina). // (Leitores: Célia Padrão, Dina Az.| Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira (dia 30, Ig. Matriz, 20h30): ROGAÇÕES: “Mês de Maria”: Mª de Sousa 
Reis (do fº) / Adriano Canejo e família (do fº Manuel) / Carlos Rodrigues Oliveira (da 
mãe) / Maria Torcata e marido (de São do Costa) / Amélia Gonçalves Moreira e família 
(da neta Margarida) / Maria do Sacramento Moura (Conf.rª de S. José 18) / Joaquim 
Maia Silva (Conf.rª de S. José 18) / Ricardo Paulo Silva Cruz (Conf.rª de S. José 18). // 
(Leitores: Lurdes Azevedo, Mª Angélica| Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.). 
Sexta-feira (dia 31, Ig. Matriz, 20h30): Visitação de Nossa Senhora (Festa): Almas de 
Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Manuel Xavier e esposa (do fº José) / 
António dos Santos Cruz, neto e família (da esposa) / Irene Rodrigues Azevedo (dos 
filhos) / Pai e sogros de Dulce Xavier / António dos Santos Cruz e família (dos netos Tia-
go e Susana)/ José Sá (da fª Emília) / António Azevedo Moreira (da esposa) / Joaquim 
Pereira e esposa (da fª). // (Leitores: Isabel Sousa, Mª Albina | Mec’s: Isabel S. ou Carlos 
Sousa.).  
Encerramento do “Mês de Maria” (21h00) - Procissão de velas com o andor de Nª 
Srª de Fátima, com saída junto à  imagem da Senhora, no largo da Samugueira, 
até à Ig. Matriz, onde encerraremos com a consagração final e o “Adeus”.  
1º Sábado (dia 1): S. Justino, mártir (memória):  

I Vésperas da Ascensão do Senhor (Solenidade) 
(Ig. Matriz, 16h30): Festa do compromisso (9º ano): Pelo povo de Santiago de Bou-
gado e Catequese paroquial. // (Acólitos: André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: 
Isabel, Gerogina).  

(Ig. Matriz, 20h00): Associados vivos e falecidos do Movimento da Mensagem de Fátima  / 
Modesto de Sousa Reis e esposa (da fª Margarida) / José Rodrigues da Silva (da irmã Mª 
José) / António Manuel Padrão (do fº) / António da Costa Cruz e familiares (do irmão Aveli-
no) / Rosa de Azevedo Lopes (de pessoa amiga/Bairros) / Manuel nuno Moreira da Costa e 
família (da esposa) / António Martinho, esposa e filhos (da nora Alice Reis) / Mª Albina da 
Silva Portela (de pessoa amiga) / António Martins Fonseca (da esposa e filhos) / Júlio Ri-
beiro Torres e pais (da fª) / José Nuno da Cruz Oliveira (de Júlio Paiva) / Maria Fernandes 
Magalhães e pais (de Amélia Matos) / Beatriz Poças e família (do marido) / Marido, tios, 
primos e avós de Mª de Fátima Cruz / Sandra Maia e clientes falecidos da Trofa-Velha Pa-
daria. || No final: Visita ao cemitério e oração pelas Almas . // (Acólitos: Helena Maia, Antó-
nio Castro, Diac. José Maria | Mec’s:  Mª José, Júlio Paiva, Carlos Sousa.).  

Festa em Honra de Nª Sª do Rosário  
Dia Mundial dos meios de comunicação Social.  

(Cap. Bairros, 8h00): Afonso Faria e pai (da esposa) / Filho, padrinhos e cunhados de 
Fernanda Moreira / Virgínia Carneiro Duarte e família (de pessoa amiga/Maganha) / Avós, 
irmão e sobrinho de Emília Corsário / Joaquim Dias da Conceição, pais e sogros (da fª) / 
Manuel Machado Martins (de pessoa amiga/Samugueira) / Pais, sogros e família de Con-
ceição Torres. // (Leitores: Mª Emília. Lurdes Azevedo, Diác. José Mª. | Mec’s: Noémia e 
Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).  
(Cap. Lantemil, 9h30): Mª do Sacramento, filhos e família (da prima Susana/Cedões) / 
Avós Paternos e maternos de Sónia Costa (Cedões) / Luciana do Torres (dos filhos) / Avós, 
tios e primos de Maria Emília Campos / Esposa, pais e família de Fernando Silva / Joaquim 
Canejo, esposa e filhos (da fª Amélia). // (Leitores: Ana Paula Carneiro, António Sousa, Má-
rio Torres | Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, 
Regina). 
(Ig. Matriz, 11h00): Eucaristia Solene em honra de Nª Sª do Rosário: Por todos os as-
sociados, vivos e falecidos, e benfeitores da Confraria de Nossa Senhora do Rosário / Ac-
ção de graças a Nª Sª do Rosário e intenção pelos familiares falecidos das pessoas que 
contribuíram para a festa (da confraria) / Mª Peniche e marido (da fª Elsa) / Alexandrina da 
Costa Oliveira e Sá (da família) / Sogro, avós e tios de Cátia Fernandes / Arlindo da Costa 
e Silva (da esposa) / Acção de Graças a Santo António e Almas (de intenção particular) / 
Pais de João Gonçalves / Mário da Costa Portela (da esposa) / Beatriz Poças e família (do 
marido) / Isaurina Gonçalves Carneiro e filha Inês (do marido). // (Leitores: Escuteiros | 
Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Mar-
tins).  
NOTA: neste dia não há eucaristia das 12h00! 
 
(Ig. Matriz, 17h00): Oração do Terço e procissão solene em honra de Nossa Senhora do 
Rosário (com a presença das confrarias e movimentos paroquiais).  
 
(Cap. S. Gens, 17h30): José Moreira e esposa (das netas) / Manuel Augusto da Silva e 
Sousa e filho (de pessoa amiga/Cidai) / José da Costa Neves (da esposa) / Mª Aulídia Cos-
ta e Sousa (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Júlio Rodrigues da Costa Serra (Conf.rª do 
Nª Sª do Rosário 17/18). || (Leitores: Ana Martins, José Maciel, Rute Gomes | Mec’s: Fran-
cisco |  Acólitos: Rute e Diana).   


