
1ª leitura (Prov 8, 22-31)  
«Antes das origens da terra,  

já existia a Sabedoria »  
 

          A Sabedoria não é só um bem muito desejável. É 
mais do que isso.  É uma pessoa viva, cuja origem é 
anterior à criação de todas as coisas. Intimamente 
unida a Deus, mas, ao mesmo tempo, distinta d’Ele, 
assiste-O na obra da criação, manifestando-se acti-
vamente criadora. Proveniente de Deus, pertence ao 
âmbito divino. Contudo, ela vem ao encontro dos 
homens, no desejo profundo de com eles estabelecer 
relações de amizade.  Nesta Sabedoria de Deus, 
assim descrita no Antigo Testamento (o qual, sem 
nos dar uma revelação precisa do mistério trinitário, 
nos vai introduzindo, pouco a pouco, nos segredos 
da vida íntima de Deus), vê a tradição patrística, a 
partir de S. Justino, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, 
Sabedoria e Palavra criadora de Deus, pelo Qual 
«tudo foi criado» (Jo. 1, 3).  
 
 

Salmo responsorial (Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9) 
«Como sois grande em toda a terra,  

Senhor, nosso Deus! » 
 

2ª leitura (Rom 5. 1-5) 
«Para Deus, por Cristo,  

na caridade que recebemos do Espírito »  
 

          A vida cristã mergulha as suas raízes no mistério 
de um Deus uno, Sua essência e trino em Pessoas, 
tal como se revelou em Jesus Cristo. Pelo Sacrifício 
de Jesus, nós fomos, na verdade, introduzidos nessa 
comunhão de vida e amor, que é a Trindade Santís-
sima. Reconciliados com o Pai, justificados mediante 
a fé, passámos de um estado de inimizade com 
Deus à posse de uma amizade, que nos transforma 
em imagens e filhos de Deus. Começámos a viver da 
própria vida de Deus. E embora entre a justificação e 
a salvação medeie o espaço da nossa vida terrena, 

tão fértil em tribulações, estamos seguros de que 
viremos a gozar, de modo perfeito, das riquezas de 
Deus, pois o Espírito Santo nos foi dado como pe-
nhor do amor do Pai por nós. Em paz com Deus e 
os irmãos, o cristão vai-se divinizando e divinizando 
a sua vida quotidiana. Vai impregnando de amor as 
suas relações humanas, procurando reproduzir na 
vida de cada dia o amor que se revelou no mistério 
da Trindade.  

 
Evangelho (Jo 16, 12-15)  

«Tudo o que o Pai tem é meu. O Espírito receberá 
do que é meu, para vo-lo anunciar »  

 
         No decorrer de toda a Sua vida, Jesus foi dando a 
conhecer aos Apóstolos, de maneira progressiva, 
mas muito concreta, as Suas relações com o Pai e o 
Espírito Santo, introduzindo-os assim no mistério de 
Deus uno e trino. Ao terminar a Sua missão, promete
-lhes o Espírito Santo, como guia seguro, no tempo 
da Sua ausência. Espírito de verdade, Ele manterá 
vivo o ensinamento de Jesus, através dos séculos; 
Ele ajudará os discípulos a aprofundar a Revelação 
de Jesus, Palavra definitiva do Pai (Jo. 1, 12; 18). 
Aceitando este dom de Deus, o Espírito enviado por 
Cristo, para nos iluminar, vivificar e divinizar, nós 
recebemos a salvação, que não é simples libertação 
do pecado, mas sim inserção na vida trinitária – in-
serção que só será perfeita na eternidade.  
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Mês de Junho - Mês do Coração de Jesus: neste mês 
o terço continuará a ser rezado diariamente pelo Movi-
mento da Mensagem de Fátima e será enriquecido 
com meditações sobre a espiritualidade do Coração 
de Jesus // O Tríduo do Sagrado Coração de Jesus 
será nos dias 26, 27 e 28 de Junho.  
 
Este Domingo (dia 16: Solenidade da Santíssima 
Trindade: Ig. Matriz (10h30): Eucaristia solene da 
Festa da Profissão de Fé (6º ano). No final da eucaris-
tia haverá procissão solene do Santíssimo Sacramen-
to. Os grupos, movimentos e confrarias tomarão parte 
com as cruzes, estandartes e pálio. Procuremos parti-
cipar nesta festa da Fé / Dolce vita de Ovar (às 
15h30):Dia Diocesano da Família e jubileu dos casais. 
 
Terça-feira (dia 18): Igreja/ Salão paroquial (18h30): 
Encontro de preparação com todas as crianças e 
adolescentes que vão fazer a 1ª Comunhão (3ª ano). / 
Depois da Eucaristia: Ensaios dos coros paroquiais.  
 
Quarta-feira (dia 19): Ig. Matriz (20h30): Eucaristia 
vespertina do “Corpo de Deus” / Salão (21h00): Reu-
nião  de Acólitos.  
 
Quinta-feira (dia 20): Solenidade do Corpo e Sangue 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Programa:  
                 Ig. Matriz de Bougado (10h30): Festa da Primeira 
Comunhão //    Ig. Matriz de Bougado (13h00-17h15): 
Exposição do Santíssimo Sacramento e horas de 
adoração pelas aldeias e movimentos paroquiais até 
às 17h15 | Horas de adoração: 13h-14h: Aldeia da 
Lagoa, ACR, Mensagem de Fátima, Zeladores (as) da 
Sagrada Família, Coração de Jesus e São José /  14h
-15h: Aldeias de Cedões, Trofa– Velha e Lantemil, 
escuteiros, grupo de jovens, catequistas / 15h-16h: 
Aldeia de Bairros e Maganha, pastoral da família,  
pastoral da saúde, vicentinos, zeladoras da igreja e 
capelas e confrarias / 16h-17h15: Aldeia de Cidai, 
MEC’s, leitores, acólitos e coro paroquial. 
                   Ig. Matriz de Bougado (17h00): Entrada da Ban-
da Musical de Moreira da Maia, estando presentes o 
bispo, os párocos e as duas confrarias do SSº Sacra-
mento e do Senhor das duas paróquias //  Ig. Matriz de 
Bougado (17h30): Eucaristia Solene com oração de 
vésperas //   Ig. Matriz de Bougado (18h30): Saída da 
Procissão em direção à Capela da Senhora das Dores 
(presidida por Dom Pio Alves, bispo auxiliar do Porto) 
e com a presença de todos os movimentos, grupos e 
confrarias //  Junto da Capela da Senhora das Dores: 
Bênção final com o SSº Sacramento e encerramento 
da festa com um pequeno concerto da Banda de Mo-
reira da Maia. 

                            O tapete será feito ao longo da E.N. 104, 
como já é costume, desde a Ig. Matriz até ao limite 
com São Martinho. Será feito do seguinte modo: do 
largo da Igreja até a antiga Farmácia Barreto: Aldeia 
da Lagoa / da antiga Farmácia Barreto até bombas de 
gasolina da Retificadora: Aldeias de Cima Aldeias de 
Cima (Trofa-Velha, Lantemil e Cedões) / das Bombas 
até Drogaria Gonçalves e Moreira: Bairros e Maga-
nha / da Drogaria até ao limite com São Martinho: 
Aldeia de Cidai. O pároco pede que as pessoas das 
várias aldeias tomem a iniciativa de se reunirem entre 
si e organizarem a feitura dos tapetes. Articulem com 
os moradores por onde vai passar a procissão para 
ajudarem no tapete. Pede-se também que os morado-
res, dentro do possível, coloquem colchas nas janelas 
ou varandas para saudar o Santíssimo Sacramento. 
Muito obrigado a todos (as) os que colaborarem.  
  
Sexta-feira (dia 21): Ig. Matriz  (18h00-20h00): Confis-
sões / Sacramento da Reconciliação.  
 
Sábado (dia 22): Souto de Bairros (11h-17h30): Dia de 
Convívio paroquial para todos o movimentos, grupos e 
confrarias e famílias / encerramento da catequese // 
Programa: 11h00: Acolhimento; 12h30: Almoço parti-
lhado e porco no espeto; 14h00: actividades lúdicas, 
insuflável, música e animação; 16h30: eucaristia na 
Capela da Senhora do Desterro. Participemos! 
 
As Liturgia Diárias do mês de Julho e Agosto já estão 
disponíveis no cartório para levantamento.  
 
O Passeio Anual Sénior 2019 realiza-se no dia 04 de 
setembro, na Quinta da Malafaia, com almoço gratui-
to. As inscrições devem ser feitas na Divisão de Edu-
cação, Ação Social e Saúde, no período de 17 de 
junho a 05 de julho.  
 
CONTAS: Ofertórios das missas do fim de semana (8 
e 9 de Junho): 274,11 eur. (Para ação pastoral dioce-
sana) / Ofertório da missa  do dia de Santo António: 
115,18 eur. / Ofertório de matrimónio: 113,45 eur. / 
Ofertório de exéquias: 23,20 eur. / Caixas da Capela 
de S. Gens: 11,79 eur. / Caixas da Capela de Stª Lu-
zia: 15 eur. / Oferta particular para as obras: 100 eur. 

 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  

Terça-feira 
09h00-12h30 | 14h00 - 18h00 

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

Sábado 
09h00-12h30 



Segunda-Feira (dia 17, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço: Inês 
Fontes, marido e família (do fº Jorge) / Pais e sogra de Manuel Peniche Maia / Amândio Mar-
tinho e família (da esposa) / Acção de graças a NSª de Fátima (de intenção particular/
Samugueira) / 7º dia de Eng. António Castro das Maquinas Pinheiro (de Júlio Cruz) /  António 
Fontes, esposa e família (da fª Celeste) / Acção de graças a NSª de Lourdes (de intenção 
particular) / Mª Rosa Araújo Silva Oliveira (da fª Alexandra). || (Leitores:  Mª Emília, Mário 
Torres | Mec’s: Mª Emília, M. Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana Gomes.).  
 
Terça-feira (dia 18, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço:  Ismael Car-
neiro Ferreira (da esposa/Bairros) / Alexandrina do Bernardino, marido e família (da neta Va-
lentina) / Mª Carminda Pereira Dias Vieira (da família) / António Santos Cruz e família (da fª 
Geraldina) / Joaquim da Silva Portela, pais, sogros e família (da esposa) / José António da 
Costa e família (da filha). || (Leitores: Mª Albina, Mª Angélica| Mec’ Ernestina). 
 
Quarta-Feira (dia 19, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço: I Véspe-
ras da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo: Manuel da Ondina (de pessoas 
amigas) / Laurina Gomes, marido e filho (dos filhos) / Ernestina do Rosário e marido (da fª) / 
Adriano Ferreira Neves, esposa e família (dos filhos) / Mª Aulidia da Costa e Sousa e marido 
(da fª) / António Couto Azevedo e esposa (do fº Paulo) / Natalina Sousa Reis, marido, irmãos 
e cunhados (dos filhos). || (Leitores: Dina Az., Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
 

(Cap. Bairros, 8h00): Pelo Povo de Santiago de Bougado. // (Leitores: Mª José Reis, Luís 
Reis, Diác. José Mª. | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João).  
 
(Cap. Lantemil, 9h30): Irmãos e cunhados de Amélia Torres (Cidai).|| (Leitores: Isabel Li-
ma, Fernando Monteiro, Mário Torres | Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | 
Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
 
(Ig. Matriz, 10h30): Eucaristia solene da Festa da Por todas as crian-
ças que fazem a Primeira Comunhão, pelas suas famílias e pelos (as) catequistas (do páro-
co) / Dinis Lima Moreira (das filhas). || (Leitores: Crianças e pais da Catequese | Mec’s:  
Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins). //  
NOTA: neste dia não há a eucaristia das 12h00! 
 
Ig. Matriz, 13h00: Exposição do Santíssimo Sacramento e adoração até às 17h15. 
 
(Ig. Matriz 17h30): Eucarísita Solene com vésperas e no final saída da Procissão do 
“Corpo de Deus” que parte de Santiago de Bougado para São Martinho de Bougado:     
(A procissão sairá da Ig. Matriz em direcção à Capela Nossa Senhora das Dores onde encer-
rará com Bênção solene. Tomarão parte nesta procissão todas as cruzes paroquiais, movi-
mentos, grupos e confrarias com os seus estandartes e bandeiras das duas paróquias).  
 
(Cap. S. Gens, 17h30): Maria Madalena Martins dos Santos (Conf.rª de Nª Sª do Rosário 
2016/2017) / Joaquim Maia da Silva (Conf.rª de Nª Sª do Rosário 2016/2017). || (Leitores: 
Lurdes Azevedo, Natalina Maia, João sousa | Mec’s: Georgina |  Acólitos: Pedro, Margarida, 
João Campos).   
 
Sexta-feira (dia 21, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / S. Luís 
Gonzaga, religioso (Memória):  Almas de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / 
Pais e família de Assunção Fernandes (Cidai)/ Pais de Mª Irene (Trofa-Velha) / Gracinda Ci-
rurgião, marido e filha (da neta Aldira) / Intenções de Diác. João Alves / Mº do Carmo Reis 

Moreira e pai (da irmã Céu) / Mª Rosa Fontes e marido (do fº José/Bairros) / Pais e irmãos de 
Palmira do João / Ezequiel Oliveira (da fª Madalena) / Camilo Vaz e Silva e família (do fº Jor-
ge) / 2º mês de Zulmira Domingues Pereira e marido (da fª Lina) / 3º anivers.º Mª Amélia Silva 
Pereira (do marido e filhos) / 3º mês de António Moreira de Araújo (de pessoa amiga/
Maganha) / 2º mês de José Ribeiro da Costa Peniche (da família) / Mª Adelaide Azevedo Silva 
Sampaio, José Luís Vieira - irmão do Pe. Alberto e Acção de graças a S. Bento (de intenção 
particular). || (Leitores: Mª Albina, Isabel Sousa | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sousa.). 
 
Sábado (dia 22): I Vésperas do Domingo XII do tempo comum. 
 
(Cap. Bairros, 16h30): Eucaristia do convívio paroquial e do encerramento do Ano 
Catequético: Pelo povo de Santiago de Bougado e Catequese paroquial. || (Acólitos: André, 
Mª Martins, Diana G. | Mec’s: Ernestina, Emília).  
 
(Ig. Matriz, 20h00): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Lino Pinheiro Torres e esposa (da 
fª Manuela) / Arnaldo Ferreira Vilaça, família e Matilde Soares (da fª Paula) / Mª Arnaldina da 
Silva Azevedo (da fª) / Mª Madalena Santos, pai e sogros (da família) / 2º anivers.º de José Mª 
Carvalho Moreira (da esposa) / Raúl Coelho da Cunha (da esposa) / Luciana do Correio e Ca-
mila Faia (da fª Sandra) / João Pedro Pereira Gonçalves, avós e família (dos pais e irmãos) / 
Almerinda Reis da Silva e mãe (da irmã) / Júlio Rodrigues da Costa Serra (da esposa e filhas) / 
Deolinda Araújo (da família) / Arminda da Costa Azevedo, marido e nora (do fº António) / Joa-
quim Pereira Ferreira (de José/Cidai) / Acção de graças ao Divino Espirito Santo, Santa Catari-
na e intenção particular de Ludovina Pereira (Cidai) / Pedro Miguel e Filipe Manuel (da tia Lur-
des) / António Azevedo Santos, pais e irmãos (da cunhada Lurdes) / Adriano Ferreira Neves e 
esposa (da família). || (Acólitos: Helena Maia, António Castro, Diac. José Maria | Mec’s:  Mª Jo-
sé, Júlio Paiva, Carlos S.).  

(Cap. Bairros, 8h00): Joaquim Francisco Moreira, esposa e fª Mª Antónia (do genro Sebasti-
ão) / Otelina da Silva Reis e família (de pessoa amiga) / Mandolina Castro e marido (da fª As-
censão) / Mª Pereira Torres, marido e nora (do fº José) / Dr. Moreira Padrão (da família) / Alfre-
do Ramos Maia e família (da esposa) / Avós, tios, cunhados e primos de Júlia Pimenta 
(Bairros) / Mãe e sogros de Graça Lemos / Manuel Azevedo Carneiro, esposa e pais (da sobri-
nha Conceição) / Virgínia Carneiro Duarte e ´família (de pessoa amiga/Alvarelhos). || (Leitores: 
Helena Maia, António Castro, Diác. José Mª | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, 
Luís Castro, João Campos).  
 
(Cap. de Lantemil, 9h30): Emília Fernandes Lopes, pais e cunhado (do irmão) / Ilídio António 
Pereira, esposa, filho e genro (do fº Manuel) / Leopoldina Alves Oliveira, marido, filhos e família 
(de Mª Otelinda) / Alice Moreira Maia, marido Manuel Maia e família (dos filhos) / Pais, cunhado 
e sobrinho de Conceição Sousa / Acção de graças a NSª da Livração e a Nosso Senhor e in-
tenção por Manuel António Pereira Maia (de Natalina Maia) / Deolinda da Conceição (de pessoa 
amiga) / Mª Lídia Oliveira e família (do marido). // (Leitores: Natalina Maia, Mário Torres, Ana 
Paula Silva | Mec’s: Mário T., Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
 
(Ig. Matriz, 12h00): Armindo Lopes, esposa e filha (da nora Palmira) / Ermelinda Rosa de Sá, 
marido, filho e neto (do fº José) / António Pereira Serra, esposa, filho, neta e cunhado Porfírio 
(dos filhos) / Áurea Boucinhas e marido (de Otília Boucinhas) / Joaquim Pereira e esposa (dos 
filhos) / Venâncio Dias, pais e irmãos (da família) / Pais  e marido de Blandina Torres. || 
(Leitores: Teresa Serra, Maria José, Ana Martins | Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acóli-
tos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
 
(Cap. S. Gens, 17h30): Jaoquim Pereira Ferreira (da esposa) / Mª Rosa Pinheiro Moreira e 
marido (dos filhos) / Blandina Ferreira da Silva (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / José da 
Silva de Sousa Lima (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18). || (Leitores: Albina, José Maciel, Tânia 
Quintas | Mec’s: Maciel|  Acólitos: Eduardo Gonçalves, Zé Marques).   


