
Avisos e agenda paroquial 

1ª leitura (IS 50, 4-7)  
«Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam,  

mas sei que não ficarei desiludido »  

                  Esta leitura é um dos chamados “Cânticos 
do Servo do Senhor”. Este Servo revela-se 
plenamente em Jesus, na sua Paixão: Ele es-
cuta a palavra do Pai e responde-lhe cheio de 
confiança, oferecendo-Se, em obediência total, 
pela salvação dos homens.  

Salmo responsorial (Salmo 21 (22)) 
«Meu Deus, meu Deus,  

porque me abandonastes?» 
 

2ª leitura (Filip 2, 6-11) 
«Humilhou-Se a Si próprio; 
 por isso Deus O exaltou »  

                        
                    Esta leitura é também um cântico, mas 
agora do Novo Testamento, muito provavel-
mente em uso nas primitivas comunidades cris-
tãs. Nele é celebrado o Mistério Pascal: Cristo 
fez-Se um de nós, obedeceu aos desígnios do 
Pai e humilhou-Se até à morte, e foi, por isso, 
exaltado até à glória de “Senhor”, que é a pró-
pria glória de Deus.  

 
Evangelho (Lc 22, 14-23, 56)  

  

                  São Lucas é evangelista especialmente 
culto, pois que, segundo a tradição, era médi-
co, e muito atento a circunstâncias mais signifi-
cativas da sensibilidade dos participantes da 

Paixão do Senhor, como na referência às mu-
lheres que desde a Galileia O tinham acompa-
nhado e Lhe saíram ao encontro no caminho 
do Calvário e O seguiram até à hora da sua 
morte; é ele o único que refere o suor de san-
gue na agonia de Jesus, como também a ora-
ção do bom ladrão na cruz e o perdão que em 
resposta o Senhor lhe oferece. Ele é, de facto, 
o evangelista da misericórdia de Jesus. .  

Conversão Pessoal!  

          “Não fujamos da ressurreição de Jesus (…) 
Que nada possa mais do que a Sua Vida, que 
nos impele para a frente” (EG 3 

Acção Missionária: 

 ▪  “Há cristãos que parecem ter escolhido viver 
uma Quaresma sem Páscoa” (EG 6).  

▪  “Onde parecia que tudo morreu, voltam a 
aparecer por todo o lado os rebentos da ressur-
reição” (EG 276). 

Saída Missionária: 

Viver a Semana Santa.  

 

VOTOS DE UMA SEMANA SAN-
TA  CHEIA DE DEUS E SANTA 
PÁSCOA  PARA TODOS (AS) 

(Pe. Bruno Ferreira, pároco) 

Ano XXVII 

Boletim paroquial nº 1371 

Domingo de Ramos na Paixão do Senhor | Ano C  

Santiago de Bougado 
INÍCIO DA SEMANA SANTA (13-14 de Abril): Os 
peditórios das eucaristias deste sábado e de domin-
go de Ramos serão para as despesas do Juiz da 
Cruz. Procuremos ser generosos e colaborar! 
 
Este 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! 
Convidamos a estarem presentes todas as famílias, 
as crianças e jovens da catequese e dos grupos, os 
movimentos e confrarias paroquiais 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! (Cada 
grupo levará a sua cruz e ficará junto do seu cruzei-
ro. Durante a Via-Sacra tomam parte no caminho). 
 
TRÍDUO PASCAL: toda a programação está no 
folheto distribuído e no boletim paroquial na parte  
das celebrações e intenções! Convidamos também 
todos os catequizandos e as suas famílias a partici-
parem nestas celebrações!  
 
VISITA PASCAL: como de costume nos anos ante-
riores, os 7 grupos do compasso (Lagoa, Bairros, 
Maganha, Cidai, Cedões, Lantemil, Trofa-Velha e 
Pateiras) vão percorrer a paróquia anunciando 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 Eucaristia Solene 
pelas 20h30. Juntamente com os membros 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 ressuscitado. Levarão 
a Cruz ornada em sinal de vitória e depois da breve 
oração com todos aspergirão com a agua viva os 
habitantes dos lares. Procuremos acolher todos 
com muito respeito, dedicação e fé. Também se 
pede a compreensão de todos quanto à visita pas-
cal e aos pormenores de tempo e da visita. É Cristo 
que nos visita! O Povo de Bougado é sempre hospi-
taleiro, 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 des-
pesas da Semana Santa e para as obras da resi-
dência e do salão. Sejam generosos! Obrigado! 
 
As Liturgias Diárias dos meses de Maio e Junho já 
se encontram disponíveis para levantamento no 
cartório. 
 
Visita aos doentes e bênçãos de casas ou fábricas: 
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.   
 
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 da semana 1 a 7 de Abril: 
297,65 eur. / Ofertórios do fim de semana 6 e 7 de 
Abril: 223,87eur. / Ofertório de Sábado (dia 6 às 
20h00): 71,10 eur. / Ofertório de Exéquias: 210 
eur. / Ofertório de Bodas de Ouro: 19,80 eur. /   
 

Cartório paroquial e atendimento esta semana:  
 

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

Quinta-feira: 
09h00-12h30  

 
Segunda-feira, Sexta-feira e Sábado:09h00-12h30  

 (o pároco estará sempre disponível para o atendi-
mento espiritual e o diálogo, ou dentro do horário 
de cartório ou por marcação telefónica ou pelo en-
contro pessoal com ele). 

Contactos: 
 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   

Semana de 15 a 21 de Abril de 2019 



Intenções de Eucaristia - Semana  de  15 a 21 de Abril de 2019 

Segunda-Feira (dia 15, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Félix Mo-
reira da Silva (da esposa) / Manuel Mota Reis e esposa (dos filhos) / Mª Rosa Araújo 
Silva Oliveira (do marido) / 3º mês de Alcina da Costa Couto (da cunhada Emília) / Mª 
Albina da Silva Portela (do Cantinho das Flores /Trofa shopping) / Mª Augusta Silva 
Cruz e Mª do Céu da Silva (de pessoa amiga) / Pais, sogros, irmão e cunhados de 
Maria Antónia Serra.// (Leitores:  Mª Emília, Mário Torres| Mec’s: Mª Emília, Mário Torres | 
Acólitos: André, Mª Martins, Diana G.).  
 
Terça-feira (dia 16, Ig. Matriz, 20h30): (antes da missa: Oração do Terço): Acção de 
Graças pelos 25º anivers.º de Matrimónio de Susana Rodrigues e Manuel Vinhas e 
intenção pelos familiares falecidos / Euclides Pontes (da nora) / Francelina Gomes Pe-
niche e sogros (do marido) / António Moreira da Cruz (da esposa) / Avelino Araújo 
Gonçalves (da esposa e filhos) / Manuel Torres, esposa e família (dos sobrinhos Már-
cia e Edgar) / Emília dos Cêpos, marido, filhos, genro e neta (da fª Laurinda) / Marino 
Ferreira da Silva e esposa (do fº António Vilaça) / Rosalino, esposa e família (do fº Ma-
nuel). // (Leitores: Mª Albina, Mª Angélica | Mec’ Ernestina). 
 
Quarta Feira (dia 17, Ig. Matriz, 20h30): Anivers.º de Ordenação episcopal de D. 
Pio Alves (Bispo Auxiliar do Porto) (antes da missa: Oração do Terço): Acção de Graças 
a Santo Expedito (de intenção particular) / Otelina da Silva Reis e familiares (das fi-
lhas) / Manuel da Ondina (de pessoas amigas) / Joaquim da Silva Portela, pais, sogros 
e família (da esposa) / Marido, pais, sogros, filho e cunhados de Otília Boucinhas / Mª 
de Fátima Ferreira Pereira e pai (da irmã Olinda) / Júlio Moreira de Sá (da esposa e 
filhos) / 2º mês de Geraldina Moreira da Costa Maia (dos filhos) / Mª de Fátima Dias 
Silva, filho e pais (da irmã Almerinda) / Ana Mª Cruz Portela e Mª Júlia Sá Serra Pa-
drão (de pessoa amiga) / António Faria Torres, irmão, cunhada e genros (das filhas). // 
(Leitores: Dina Azevedo, Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
 

...Sagrado Tríduo Pascal... 
 

...Quinta-feira Santa (dia 18)… 
 

(Sé-Catedral do Porto, 10h00): Missa Crismal (Missa do Crisma, em que o bispo concelebra 
com o seu presbitério e na qual são benzidos os santos óleos)  
 
(Ig. Matriz, 21h00): Missa vespertina da Ceia do Senhor - Rito de Acolhimento dos Santos 
óleos - Lava-pés e instituição da Eucaristia. // No final da celebração o Santíssimo Sacramento 
é levado para a capela do baptistério e haverá adoração pessoal até as 24h00!) 
 
...Sexta-feira Santa (dia19) - Dia de Jejum e Abstinência… 

 
(Sé-Catedral do Porto, 10h00): Ofício de leituras e Laudes solenes.  
 
(Ig. Matriz, 15h00): Celebração da Via-Sacra dinamizada pelos grupos de catequese da paró-
quia e famílias (à Hora de Noa (15h00) Morreu o Senhor - hora de parar e do silêncio). 
 
(Ig. Matriz, 21h00): Celebração da Paixão / Morte do Senhor e adoração da Cruz. (O Peditório 
feito nesta celebração destina-se para os “Lugares Santos”  da Terra Santa. Colaboremos!  

 
 

...Sábado Santo (dia 20)...  
 

(Sé Catedral do Porto, 10h00): Ofício de leituras e Laudes solenes.  
 
(Ig. Matriz de Santiago do Bougado, 21h30): Solene Vigília Pascal (Celebração conjunta 
com a Paróquia de São Martinho de Bougado). 

 

(Ig. Matriz, 8h00): Pais, irmão e sogros de Manuel da Silva Pereira / Aida Freitas Lopes 
(da fª Júlia) / Afonso Faria, amigo Manuel António Santos Martins e Alfredo Ramos Maia 
(da esposa) / António José Brites Monteiro (do fº Pedro) / Filipe Manuel Moreira Gaudên-
cio, avós e tio Dinis (dos pais) / Isabel do Corsário, marido e mãe (da fª Cândida) / José 
Luís da Costa Pereira (dos pais) / Pais e sogros de Domingos Campos Ferreira / Maria 
da Silva Pereira, marido, genro e neto (da fª Elisabete). // 

 
(Cap. Lantemil, 9h30): Alice Moreira Maia, marido Manuel Maia e família (dos filhos) / 
Pais, sogros, cunhados e sobrinho de Manuel Ângelo (Cedões) / Arnaldo de Sousa Rocha 
e esposa (do fº) / Pais, sogros e família de José Júlio (Cedões) / Elce de Sousa Reis e 
marido (do primo) / Joaquim da Loja e esposa (da fª) / António da Silva Pereira, esposa e 
família (da fª Deolinda) / Mário da Silva Marques (da esposa) / José Vilaça e família (Da 
esposa) / António Rodrigues Sousa, esposa, genro e neto (da fª Conceição Sousa) / 
Emanuel Sousa e família (dos pais) / Mª do Sacramento e família (de pessoa amiga/
Cedões) / Manuel Xavier, esposa, nora e genro (da afilhada Fátima) / Avelino Costa Peni-
che e família (da neta/Cedões). // (Leitores: Isabel Lima, Fernando Monteiro, Mário Torres | 
Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
 
(Cap. Bairros, 11h00): Mário Bernardino, esposa, filho e neto Mário (da fª Alice) / Avós, 
padrinhos e tios de Mª José Couto Reis / Acção de Graças doº anivers.º de matrimónio 
de Luciano Cruz e Maria José Cruz. // (Leitores: Mª José Reis, Luís Reis, Diac. José Mª | 
Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).  
 
(Ig. Matriz, 12h00): Maria Rosa Araújo Silva Oliveira (da fiª Alexandra) / Adélia Moreira 
Azevedo, marido e filhos (das filhas Conceição e Arminda) / Joaquim da Loja e esposa 
(de pessoa amiga) / Sogros, pais e irmão de Estela Santos / Pais, sogros, irmãos, cunha-
das e sobrinho de Fernando Moreira de Sá (Bairros) / Jerónimo Moreira Araújo, pais e 
sogros (da esposa) / Pe. Armindo da Silva Gomes (de pessoa amiga/Maganha) / 1º ani-
vers.º de Serafina Amélia Rodrigues Pereira (do marido) / Ezequiel Vieira de Oliveira (da 
fª Madalena) / António Moreira Araújo (do fº Paulo e netos/Luxemburgo) / 30º dia de Mª 
Albina da Silva Portela (da família). // (Leitores: Ângela Ivone, Joaquim Santos, Ana Martins | 
Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
 
(Cap. S. Gens, 17h30): Não Há Eucaristia!  
 

Concentração das Cruzes / Alocução / saída para a Ig. Matriz.  
 

Alfredo Ramos Maia e Almas do Purgatório (da esposa) / 2º anivers.º 
de Mª Augusta Silva Cruz (do fº José Mª) / Telmo Ferreira de Azevedo Araújo e família 
(da esposa). //

 


