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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
Donativos para a igreja nova: Foram entregues esta semana os seguintes
donativos para o pagamento das obras
de construção da nossa Igreja Paroquial: Anónimo – 30 € (mensal: jan. a
março); Deolinda das Dores Mota – 20
€ (mensal); Esmeraldo de Jesus Louro
– 20 € (mensal); José Malheiro Pires –
60 € (dezembro a fevereiro, por transferência bancária de 20 € mensais, que
por lapso ainda não tinham sido publicados); Manuel de Jesus Almeida Silva

MISSAS
Hora
Intenções
18h45 Irene do Paço Freitas Costa (30.º dia); Maria Emília Rodrigues
Lages Pereira; Manuel José Araújo Gomes; Defensor e família;
Francisco da Silva e Maria José Araújo
Ter 18h45 Povo
Qua 18h45 Napoleão Oliveira da Cruz, Rosa Maria da Silva e seus filhos;
Antónia da Conceição Caldeira, Marina Alexandra Caldeira
Pedra, João Nunes Pedra e Mário Caldeira Pedra; Abel Pereira
de Passos, filho e nora; Manuel de Lima
Qui 18h45 Rui Manuel Pereira da Silva; Eduardo Peres da Silva; António
da Costa Pereira, esposa e filha; Almas do Purgatório mais
abandonadas; Luís Miranda e familiares
Sex 18h45 Povo
Sáb 19h00 António Gomes de Sousa; Eduardo Augusto; Angelina Antónia
Pinelo; Deolinda da Cunha e Silva; Maria José de Freitas Chaves
Dom 10h00 Francisco Manuel Rodrigues Lages, Maria Júlia da Silva, Joaquim José da Silva Coimbra e Carlos Alberto da Silva Coimbra; Maria Celeste de Oliveira Leite Faria; António de Jesus
Perestrelo; Rosa da Cunha Malheiro; Maria Cândida Gomes
Cachada; Manuel Saraiva de Brito, Palmira Pereira da Rocha;
Manuel de Passos Pereira Alves, Ilídio Pereira Alves, António
Pereira Alves, Joaquim e Gracinda Pereira Alves, Ercinda Saraiva de Brito, Lídia, Amélia e Tiago Pereira Alves; Armando
Pereira Alves; João Gonçalves Fernandes (aniv.); Maria Cândida Gomes Cachada; Paula Alexandra Malheiro Passos Guia (5.º
aniv.)

Dia
09 Seg

10
11

12

13
14

15

– 120 € (anual); Manuel Pinto Oliveira
– 10 €; Maria Lindalva Pereira de Castro – 5 € (mensal); Anónima – 120 €
(mensal); Manuel da Guia Passos
Canão – 240 €; Anónimos (Caixa dos
donativos para a igreja nova) – 50 €.
Bem hajam!
Donativos para o padroeiro: Esta
semana foram entregues ao pároco os
seguintes contributos para o nosso padroeiro, o Senhor do Socorro: Anónimo – 5 €. Bem haja!

PARÓQUIA

V I V A
N.º 1000 – 08/03/2020
Boletim Litúrgico-informativo  Senhor do Socorro - Viana do Castelo
Telefones: 258 811 475 / 258 80 67 56 | Telemóvel: 93 63 22 123

E-mail: paroquiasocorro@sapo.pt / Web: www.senhordosocorro.org  Sai todos os Domingos

2.º Domingo da Quaresma – Ano A
«Jesus tomou consigo
Pedro, Tiago e João, seu
irmão, e levou-os, em particular, a um alto monte e
transfigurou-Se diante deles: o seu rosto ficou resplandecente como o sol e
as suas vestes tornaram-se
brancas como a luz. … da
nuvem uma voz dizia: “Este é o meu Filho
muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O”.» (Evangelho)

Igreja/Media: «Notícias de
Viana» lança-se no mundo
digital
Publicação procura chegar a novos
públicos
O ‘Notícias de Viana’, semanário da
diocese do Alto Minho, apresenta-se
desde hoje no mundo digital, com a criação de um website e design de identidade, procurando “complementar o
formato em papel” e chegar a novos públicos.
“O objetivo do novo website é expandir a presença deste veículo de
evangelização e de comunhão, levando-o até junto de novos públicos, numa valorização de comunicação enquanto eixo central da ação da Igreja e
num esforço de ir ao encontro das ne-

cessidades do tempo presente, em que
a informação e também a desinformação são tão velozes”, refere um comunicado da Diocese de Viana do Castelo, enviado hoje à Agência
ECCLESIA.
D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana, recebeu este projeto com “alegria e
entusiamo”.
“É um sonho que tinha já há muito
tempo porque interessa-nos, sobretudo,
que o jornal atinja o máximo de pessoas
possível”, referiu.
O diretor do jornal, padre Renato
Oliveira, salienta o “apoio total e permanente” do bispo diocesano.
“Este passo é também possível graças ao trabalho abnegado daqueles que
integram a equipa ou colaboram com o
Notícias de Viana. No que a este diz
respeito, não posso deixar de destacar o
contributo do António Gonçalves Santos, designer, que é, no fundo, o arquiteto do website, dando, mais uma vez,
provas do seu talento e profissionalismo”, acrescentou.
O site ‘noticiasdeviana.pt’ quer apresentar informação em tempo real, como
“plataforma de partilha e um meio de
comunicação da Diocese de Viana do
Castelo”.
In Ecclesia, 05.03.2020
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2.º Domingo da Quaresma – Ano A
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Gén. 12, 1-4a
2.ª Leitura: 2 Tim. 1, 8b-10
Evangelho: Mt. 17, 1-9

- O caminho novo da Fé Resistir às tentações é, no fundo e
como vimos no passado domingo, recusar a autonomia e a autodeterminação de que tanto gostamos, para reconhecer Deus como o único senhor absoluto da nossa vida, aceitando deixarse guiar e conduzir por Ele.
Foi isso que aconteceu com Abraão, o qual se tornou, assim, o nosso
‘pai na fé’, o tronco comum para os
crentes de três grandes religiões: judeus, católicos e muçulmanos.
A fé aparece-nos, assim, não como
uma crença indefinida, incolor e inodora num ser superior, mas como a
obediência pronta à sua vontade,
mesmo em relação àquilo que nos possa ser mais querido: “deixa a tua terra,
a tua família e a casa de teus pais”. João Paulo II definiu-a com estas palavras: “acreditar é ‘abandonar-se’ à
própria verdade da palavra de Deus
vivo, sabendo e reconhecendo humildemente ‘quão insondáveis são os seus
desígnios e imperscrutáveis os seus
caminhos”. Em troca, o Senhor não só
nos garante a sua bênção, mas também
que nos tornaremos fonte de bênção
para todos: “por ti serão abençoadas
todas as nações da terra”.

Cristo, transfigurando-se no alto
do monte Tabor, é-nos apresentado
como o modelo a escutar e a seguir,
porque plenamente obediente à vontade de Deus. A recomendação feita
aos privilegiados Pedro, Tiago e João de nada dizerem daquilo que presenciaram, tem mais a ver com a sua
correta compreensão do que com
qualquer segredo caprichoso. É que
o caminho para alcançar a sua glorificação definitiva vai passar obrigatoriamente pela paixão e morte na
cruz. Aliás, a conversa de Jesus com
Moisés e Elias e o convite de S.
Paulo – “sofre comigo por causa do
Evangelho” – mostram-nos bem que
a fé não é uma caminhada por sobre
as nuvens, num mundo cor-de-rosa,
mas uma travessia pelo tormentoso
mar do sofrimento e da dor.
Até onde é que vai a minha fé?
Em que medida resulta ela da escuta
atenta e frequente da Palavra de
Deus? Que espécie de transfigurações provoca ela na minha vida?
Eis algumas das questões que não
deveríamos evitar ou iludir durante
este tempo de Quaresma! É por aqui
que poderemos fazer da nossa fé o
‘caminho novo’ para a nossa vida e
concretizar o símbolo da veste branca no nosso batismo: “agora és nova
criatura e estás revestido/a de Cristo”.
Pe. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Ofertório mensal para a igreja
nova: Como é habitual no 2.º domingo
de cada mês, o Ofertório das Missas
deste fim de semana, dias 7 e 8, reverte
para o pagamento das obras de construção da nossa igreja paroquial.
A feirinha, por indisponibilidade de
quem a costuma organizar, será realizada no próximo fim de semana, dias
14 e 15.
Iniciativa Popular de Referendo:
Conforme já publicado, o pároco recebeu da Federação Portuguesa pela Vida
(FPV) o pedido de apoio para recolha
de assinaturas a favor de um Referendo
sobre a Eutanásia. Como cristãos, é
nosso dever defender a vida desde o
seu início até ao seu termo natural. Se
ainda não assinou e quiser assinar esta
“iniciativa popular de referendo”, dirija-se à sacristia ou junto à entrada da
igreja com o seu B.I. ou C.C., no final
das Eucaristias deste fim de semana,
dias 7 e 8 de março. Estará alguém para
ajudar a preencher os dados necessários
para que a sua assinatura a favor do referendo seja válida.
5.º Encontro de Preparação para
o Crisma: Na próxima segunda-feira,
dia 9, às 21h15, na sala da Secretaria
Paroquial de Areosa, vai realizar-se o
5.º Encontro de Preparação para o
Crisma, para as paróquias de Areosa e
Senhor do Socorro.
Lausperene Quaresmal: No próximo sábado, dia 14, das 14 às 19 h.,
realiza-se o habitual “Lausperene Quaresmal” na nossa igreja paroquial.
Aproveite a oportunidade para estar algum tempo com Jesus, presente na
Hóstia Consagrada solenemente expos-

ta na custódia, sobre o altar. Participe!
Abertura das Comemorações dos
50 anos do Agrupamento 343: No
próximo sábado, dia 14, com a Eucaristia vespertina, seguida do jantarconvívio na Quinta da Presa, para os
Escuteiros, atuais e antigos, far-se-á a
abertura das Comemorações dos 50
anos do Agrupamento 343 do CNE.
Retiro em família: Nos dias 21 e
22 de março irá realizar-se, no Centro
Pastoral Paulo VI, um retiro para famílias. Este retiro é realizado em conjunto
com o Secretariado Diocesano da Catequese e com as Equipas de Nossa Senhora. Será orientador o Padre José Luís Pombal, de Bragança. Inscrições até
16 de março, através do e-mail: pastoralfamiliarvianadocastelo@gmail.com.
Contributo Penitencial 2020: Lembramos que durante toda a Quaresma se
encontra à porta da igreja uma caixa para
receber as ofertas do Contributo Penitencial, uma das formas de renúncia quaresmal propostas pela Igreja.
Por decisão do nosso Bispo D. Anacleto, o Contributo Penitencial deste ano
será canalizado, em partes iguais, para
dois fins: Na Diocese, para o Gabinete de
Atendimento à Família (GAF), ligado à
Ordem dos Carmelitas Descalços e especialmente vocacionado para o acolhimento de pessoas, vítimas de desprezo e rejeição, violências e carências; Fora da
Diocese, para a construção da igreja do
Sagrado Coração de Jesus, na aldeia de
Tando-Zinze, Paróquia de Nossa Senhora
das Vitórias do Lucala-Zenze, Diocese de
Cabinda (Angola), no lugar da que foi
destruída durante a guerra que devastou
este País irmão.
(Continua na pág. 4)

