Neste Mês de Maio o pároco convida cada lar a
oferecer 2 velas a Nossa Senhora pedindo a bênção para as suas famílias, a participarem no Terço
e Missa, e a rezarem pelas vocações, pelas intenções do Santo Padre, pela vida e pela nossa comunidade paroquial
Este 3º Domingo de Páscoa (dia 5): DIA DA MÃE:
celebraremos este dia na celebração do Mês de
Maria (18h30, na Ig. Matriz), com a oração do Terço, bênção das mães e com uma homenagem às
nossas mães e a Nossa Senhora. Rezaremos também por todas as famílias. Convidamos a trazer
duas flores para entregar a Nossa Senhora e às
nossas mães. Convém que as flores possam durar
até dia 13 de Maio, com as quais enfeitaremos o
andor de Nossa Senhora para a procissão de velas.
Estejamos presentes neste belo momento maternal
e paroquial.
Terça-feira (dia 7): Pós-missa: Ensaio do coro.
Quarta-feira (dia 8): Salão (19h00): Reunião do Conselho Económico (Fábrica da Igreja).
Sexta-feira (dia 10): Ig. Matriz (das 18h30-19h30):
Sacramento da Reconciliação - Confissões. /
Salão (depois da missa): Reunião dos Leitores.
Sábado (dia 11): Souto de Bairros (15h00): a catequese (para todos os anos de catequese) é a participação na celebração da Via-Lucis. Segue-se a
eucaristia da catequese na capela de Bairros, às
16h30.
4º Domingo da Páscoa (dia 12): Domingo do BomPastor/ Dia Mundial de Oração pelas Vocações (Os
ofertórios deste fim de semana serão para a Pastoral
as Vocações). / Salão paroquial (17h00): Concerto
de música DB Canto para angariação de fundos
para a atividade de Santiago de Compostela do
nosso Agrupamento de Escuteiros 447 (entrada
livre). Procuremos participar e ajudar. / Ig. Matriz
(18h30): Mês de Maria.
Festa em Honra de Santo Isidro (12 e 15 de Maio):
12 de Maio (Domingo,14h30): Cortejo de oferendas
seguido de leilão com concentração no largo de
Salgueiros. | 15 de Maio, Igreja Matriz (Quarta-feira,
20h30): Eucaristia em honra de Santo Isidro e por
todos os benfeitores vivos e falecidos das obras da
Associação Recreativa S. Pedro da Maganha.

26ª Semana da Vida: 12 a 19 de Maio.
Dia paroquial do vicentino: 19 de Maio (com eucaristia às 16h00, seguindo-se um lanche no salão)
Os jornais “A Voz de Fátima” já se encontram na
sacristia para serem distribuídos pelos zeladores. /
Estão distribuição os folhetos de oração pelas intenções do Papa para este mês de Maio.
Visita aos doentes e bênçãos de casas: o Sr. Abade ainda continua a fazer a sua visita aos doentes,
levando-lhes conforto espiritual e a bênção de Deus.
Peregrinação a Terra Santa: Depois das pré –
reservas, chegou o momento de todos os que reservaram procederem a dar um sinal para fidelizar a
reserva. O valor é o que entenderem fazer (ex.
100eur. /200 eur.). Muito obrigado.
Passeio anual da Junta de Freguesia ao Santuário
de Fátima: Este ano será no dia 31 de Maio. As
inscrições estão abertas de 29 de Abril a 10 de Maio
e devem ser feitas na junta de freguesia.
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 Diocesano
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 participar devem
dirigir ao cartório para se inscreveram até dia 26 de
Maio. A equipa paroquial da pastoral familiar irá também ajudar neste evento.
CONTAS: Ofertórios das eucaristias do fim de Semana (27 e 28 de Abril): 404,56 eur. / Ofertórios de
7º dia: 42 eur. / Ofertórios dos sermões: 203,55 eur./
Caixas da capela NSª do Desterro: 46,10 eur. / Caixas da Capela de S. Gens: 15,60 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

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

1ª leitura (Act 5, 27b-32)
«Somos testemunhas destes factos,
nós e o Espírito Santo »
Levados, pela segunda vez, diante do Sinédrio,
os Apóstolos, transformados e animados pelo Espírito Santo, dão um corajoso testemunho acerca de
Jesus. Procedendo como cabeça da Igreja, como
chefe dos outros Apóstolos, revestido duma autoridade, que lhe vinha, directamente, de Cristo, Pedro
anuncia a Morte e a Ressurreição de Jesus e proclama que Ele continua vivo no meio dos homens,
como Senhor e Salvador. Continuar este testemunho de Pedro, através dos séculos, em todas as
circunstâncias históricas, na alegria ou na tribulação, nisto consiste a vida da Igreja
Salmo responsorial (Salmo 29 (30))
«Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. »
2ª leitura (Ap 5, 11-14)
«Digno é o Cordeiro que foi imolado
de receber o poder e a riqueza »
Com a Sua Ressurreição, Jesus Cristo foi constituído Senhor de todas as coisas, de todos os
seres espirituais e materiais, mesmo daqueles cuja
existência ainda não conhecemos. Centro de toda
a criação, que para Ele ficou orientada, o Senhor
Ressuscitado, confundindo-se agora com a única
Majestade de Deus, recebe o agradecimento e o
louvor da assembleia dos santos. Unindo-se a este
louvor, as nossas assembleias eucarísticas, inundadas de alegria pascal, testemunham que Jesus
Cristo, nosso Deus, é o verdadeiro Senhor da História.

Evangelho (Jo 21, 1-19)
«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com os peixes »
Depois de preparar os discípulos, através da
pesca milagrosa realizada pelo grupo chefiado por
Pedro e na sua barca, Jesus determina o lugar,
que ele deve ocupar na Sua Igreja, constituindo-o
« P a s t or » d o S e u ún i c o r e b a n h o .
O Senhor Jesus será sempre Pastor único e insubstituível da Igreja, que santificou com a Sua
Morte e a vivificou com a Sua Ressurreição. Mas
Pedro, a quem Jesus comunicou os Seus mesmos
poderes, ficará à frente dela, neste tempo que vai
desde a partida do Senhor Jesus até à Sua vinda
final.

Na margem do lago (cf. João 21,1-19),
uma das perguntas mais elevadas e exigentes de
toda a Bíblia: «Pedro, tu amas-me?». É comovente
a humanidade do Ressuscitado: implora amor,
amor humano. Pode ascender aos céus se estiver
seguro de ser amado. Não pergunta: Simão, compreendeste o meu anúncio? Está claro para ti o
sentido da cruz? Diz: deixo tudo ao amor, e não a
projetos de que género forem. Agora tenho de ir, e
deixo-vos com uma pergunta: suscitei amor em
vós? Na realidade, as perguntas de Jesus são três,
diferentes de cada vez, como três etapas através
das quais se aproxima passo a passo de Pedro, da
sua medida, do seu frágil entusiasmo.
Jesus demonstra o seu amor baixando de
cada vez as suas expetativas, esquecendo o fulgor
do ágape, colocando-se ao nível da sua criatura: o
verdadeiro amor põe o tu antes do eu, põe-se aos
pés do amado. Pedro sente o pranto subir-lhe à
garganta: vê Deus mendicante de amor. Deus das
migalhas, a quem basta tão pouco, com a sinceridade do coração.
Quando interroga Pedro, Jesus interrogame. E a questão é o amor. Não é a perfeição que
Ele procura em mim, mas a autenticidade. No anoitecer da vida, seremos julgados pelo amor (cf. João da Cruz). E quando ele se abrir para o dia sem
ocaso, o Senhor, mais uma vez, apenas me perguntará: queres-me bem? E mesmo que mil vezes
o tenha traído, ele mil vezes me perguntará: queres
-me bem? E outra coisa não tenho que responder
a não ser, mil vezes: sim, quero-te bem. E choraremos juntos de alegria.

Segunda-Feira (dia 6, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Acção de graças a Nosso
Senhor e a Nossa Senhora (de Agostinha Neves) / Mª Carminda Pereira Dias Vieira
(do marido) / Mãe e sogros de Mª Graça Lemos / Fátima Dias Silva, filho e família (da
irmã Almerinda) / Bruno Manuel Silva Reis e Almas do Purgatório (dos pais) / 30º dia
de José Luís Vieira da Costa (da família) / Acção de Graças ao Santíssimo Sacramento (de Ana Martins) / Aida Lopes da Silva e marido (da fª Fernanda) / Pai, irmão e cunhado de Mª da Conceição Rodrigues Oliveira (Cedões). // (Leitores: Mário Torres, Mª
Emília| Mec’s: Mª Emília, Mário Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana G.).

Terça-feira (dia 7, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Mª Lucinda Canejo, pais, ir-

mão e cunhado (do irmão Jerónimo) / Mª Augusta da Silva Reis e marido (da fª Assunção) / Mª Dália da Cruz Vinhal, marido e filhos (da nora Elisabete) / Pais e sogro de
Joaquim Gonçalves da Silva (Bairros) / Acção de Graças a NªSª de Fátima (de intenção particular) / Amélia Padrão e marido (da amiga Germana). // (Leitores: Mª Angélica ,
Mª Albina | Mec’ Ernestina).

Quarta-Feira (dia 8, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Mª Conceição Sousa Pereira e família (do marido e filhos) / José Adélio Campos Serra, pais, sobrinha e tio Profíro (dos irmãos) / Joaquim da Silva Carneiro e família (da esposa) / Arminda Alves Gil
e marido (da fª Isabel) / José Júlio de Sousa Reis e família (da fª Mª Júlia) / Manuel
Maganha e esposa (do fº Manuel) / Júlio Garcia (da esposa) / Júlia Padrão (da família) / Acção de Graças a Santo Expedito e intenção por António Azevedo Santos e família (da esposa) / Manuel Rodrigues Oliveira (da esposa Luzia) / Mª Torcato, irmãos e
sobrinhos (das filhas). // (Leitores: Dina Azevedo, Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ).
Quinta-feira (dia 9, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Levi da Silva Couto e esposa
(da fª Júlia/Bairros) / Mário da Costa Pereira (da tia Belmira) / Laurinda Moreira Araújo
(da família) / Laurinda Ferreira Maia e marido (da neta) / Álvaro Teixeira, Manuel Martins, José Torcato e esposa (de São do Costa) / Alzira Correia (Conf.rª de S. José 18) /
Serafina Amélia (Conf.rª de S. José 18) / António Ferreira da Cruz (Conf.rª de S. José
18). // (Leitores: Lurdes Azevedo, Mª Angélica| Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.).
Sexta-feira (dia 10, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Almas de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Manuel Azevedo Carneiro e esposa (da sobrinha Conceição) / Marido, pais e avós de Armandina Torres / Filipa Daniela Rodrigues Silva (de
pessoa amiga) / José Nuno da Cruz Oliveira (de Júlio Paiva) / António José de Matos,
esposa, filhos e genro (do fº Manuel Matos). // (Leitores: Isabel Sousa, Mª Albina | Mec’s:
Isabel S. ou Carlos Sousa.).

Sábado (dia 11): I Vésperas do Domingo IV da Páscoa
(Cap. Bairros, 16h30): Pelo povo de Santiago de Bougado e Catequese paroquial // (Acólitos: André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Ernestina, Emília).
(Ig. Matriz, 20h00): “Mês de Maria”: Henrique Maia Carneiro (da esposa) / Tios, tias,
primos e primas de Goretti Castro / Sérgio Barreiras (dos pais) / Mª Natividade Ferreira
de Matos e marido José Torcato Pereira Devesas (dos filhos) / Pais e sogros de Mª

Júlia Barros / Amândio Azevedo Santos, pais, irmãos e sobrinhos (da esposa) / Pessoas
vivas e falecidas que fizeram a Peregrinação a Fátima à 50 anos (de intenção particular) /
António Martinho, esposa, filhos e neto (da fº José) / Júlio da Silva Moreira e filho (da
esposa/Cidai) / Beatriz Poças e família (do marido) / Maria Goretti, pais, irmão e cunhado
(da irmã Fátima/Cidai). // (Acólitos: Helena Maia, António Castro, Diac. José Maria | Mec’s: Mª
José, Júlio Paiva, Carlos Sousa.).

Dia Mundial de oração pelas Vocações | Inico da Semana da Vida
(Cap. Bairros, 8h00): Joaquim da Silva, esposa e genro (do fº António) / Lucinda de Oli-

veira Araújo, filos e genros (da fª) / Laurinda Ferreira Maia, marido e neto (da fª) / Manuel
Gonçalves dos Santos, esposa e filho (do fº António) / António Castro Ferreira, pais, irmãos, cunhados e cunhadas (da irmã Mª/Maganha) / António da Silva Moreira (da esposa) / Rosa Mª Pedreiras (do irmão António) / José Luís da Costa Pereira e avós (da tia
Cândida) / Avós e primo Afonso (de Camilo Xavier) / Alfredo Matos Pereira, irmãos e filha
(da esposa) / Mário Bernardino, esposa, filho e neto Mário (da fª Alice) / Isabel Corsário e
marido (da fª Emília). // (Leitores: Cidália Castro, Lurdes Azevedo, Diác. José Maria | Mec’s:
Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).

(Cap. Lantemil, 9h30): Mª Assunção Cruz e irmão Mário (do Irmão Fernando) / Pais,

sogros, cunhados e sobrinho de Manuel Ângelo (Cedões) / José Vilaça Adriano Araújo e
esposa (da fª Dores) / Armindo Freitas de Sousa e família (da esposa) / Manuel António
Pereira Maia e avós (da fª Madalena Maia) / Dinis Maia e Amélia Valente (do afilhado
Ilídio) / Serafim da Costa Reis e esposa (da fª Carmezinda). // (Leitores: Ana Paula Silva,

José António, Mª do Céu | Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia,
Margarida, Regina).

(Ig. Matriz, 12h00): Camilo Sá (da fª Helena) / Ermelinda Canedo e Felisbina Mª Ferrei-

ra (da fª Palmira) / Adriano Maia da Silva Marques (da esposa) / José Ferreira Sá e Abílio
Santos Cruz (da esposa) / Assunção Serra e marido (da família Arnada) / Antero Moreira
Dias Pinheiro, esposa, pais e sogros (dos filhos) / Amândio Portela, esposa, filha, Mª José
do Correio, marido e filha (da afilhada Mª José) / Mª Goretti Ferreira Campos e pai (da
mãe) / Assunção de Sousa Cruz e marido Augusto Moreira (do sobrinho Luciano) / 30º
dia de Quintino Moreira Araújo (da esposa e filhas) / Fernanda Manga, marido e irmã (da
família) / Salbina Manga, irmão Joaquim e irmã Mª Manga (de Arlísio) / Isaurina Gonçalves Carneiro e filha Inês (do marido) / António José Brites Monteiro (do fº Pedro) / Hélio
Serra, pai e avós (da mãe Margarida). // (Leitores: Francisca Padrão, Carlos Sousa, Mª Angélica | Mec’s: Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).

(Cap. S. Gens, 17h30): Mª Irene Moreira Torres (da família) / Ramiro Carvalho e avós

(da fª Alda) / Luciano da Costa Ferreira (da fª Lucília/Cidai) / Pai, irão e avós de Artur
Rodrigues Oliveira / Acção de Graças a Santo António (de Isabel Lima) / Mª do Sacramento Moura L. Silva (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Laurinda Moreira de Araújo
(Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18). || (Leitores: Isabel Lima, Isabel Sousa, Diac. José Mª |
Mec’s: Isabel Sousa, Diac. José Mª | Acólitos: Pedro, Margarida, João Campos).

(Ig. Matriz, 18h30): “Mês de Maria” : Oração do Terço com a catequese e famílias.

