…INFORMAÇÕES PARA ESTA SEMANA...
Sexta-feira (dia 17): Ig. Matriz (18h30 - 19h30): vez, que nem todos os paroquianos e famílias
cristãs registadas fizeram o seu donativo/ oferConfissões.
ta/ contributo paroquial respetivos ao ano 2020,
Segunda-feira (dia 20): Peregrinação das e até dos anos anteriores. Apesar das dificulda“Gentes do Mar” (na Capela de São Gens: euca- des provocadas pela pandemia, pedimos que
ristias às 9h00 e 10h30. Convidamos a estarem aqueles que podem, cumpram este dever. O
presentes. Podem marcar intenções de missa na contributo paroquial (“direitos”) é uma contrihora!).
buição que todos os paroquianos são chamados
a dar anualmente para as várias despesas da
Estão disponíveis no cartório paroquial Almana- paróquia. Procurem cumprir com esta colaboraques e calendários para o ano 2022 da Boa Nova. ção eclesial e moral. Se não tiveram possibilidades pelo menos passem pelo cartório para darem
“Ide a José”: temos à venda no cartório paroquial conhecimento da situação. Muito obrigado!
um livro sobre São José escrito pelos padres estudantes em Roma, no qual também o Pe. Bruno INÍCIO DO ANO PASTORAL 2021-2022: depois de
colaborou. O seu valor é de 10 eur.
um longo período de pausa e afastamento físico
por causa desta pandemia, é tempo de voltarmos
“Cruz da Diocese”: Preço: 10 eur. (temos apenas a estarmos juntos com ânimo renovado, embora
mais 2 exemplares, já foi pedido mais unidades). com prudência, nas atividades pastorais e na vida
paroquial. A vida tem de continuar! Assim sendo,
O Pingo Doce de Santiago de Bougado está a até ao final deste mês de Setembro o pároco vai
contratar pessoas a full-time. Aproveitem e caso reunir com os principais grupos paroquiais para
aceitem esta oportunidade dirijam-se ao diretor programar a Agenda Pastoral da Paróquia para o
do mesmo para obter mais informações da oferta próximo ano. Procuremos estar animados, comde trabalho.
parecer e remarmos todos juntos na mesma direção. Espera-nos um novo ano pastoral cheio de
Cabazes de Natal 2021: Vereadora da Ação desafios e possibilidades e contamos com todos!
Social informa que à semelhança do ano Será nosso lema pastoral diocesano: “Levantatransato a autarquia da Trofa procederá à te! Juntos por um Caminho Novo” ...Iniciaremos
atribuição dos Cabazes de Natal às famílias o Ano Pastoral e a Catequese no primeiro sábado
mais carenciadas do nosso Concelho. As ins- de Outubro, dia 2!
crições anteriores ou por parte dos munícipes não serão válidas. Apenas serão admiH- Contas: Ofertórios do fim de Semana (28 e 29 de
das sinalizações por parte de enHdades que Agosto): 172,90 eur. / Ofertório e Caixas de S.
intervêm a nível social no Concelho, no nos- Gens (dia 29): 45,50 eur. / Ofertório de matrimóso caso VicenHnos. Informamos ainda que nio: 24,73 eur. / Ofertório de Exéquias: 42,17
todas as sinalizações devem cumprir deter- eur. / Ofertório de sábado (dia 4): 70,50 eur. (da
minados requisitos, nomeadamente:- Agre- conf. das Almas) / Ofertórios e caixas da Festa em
gados familiares em situação de precarieda- honra de Nª Sª da Alegria e S. Gens: 1000,01 eur.
de económica (capitação inferior a 211. PreCartório Paroquial:
enchimento da ﬁcha de inscrição junto dos
membros dos vicenHnos. Data limite de insTerça-feira a Quinta-feira:
crição até ao dia 22 de outubro.
14h30 - 19h00
Sexta-feira: Encerrado!
Confraria Nª Sª do Rosário: Quem desejar
Sábado: 9h00 - 12h00
atualizar as suas cotas devem dirigir-se à
casa do tesoureiro situada na rua 16 de
maio n.º 2586. De segunda à Sexta das O Pe. Bruno agradece uma vez mais todo o
empenho e trabalho que muitos Dveram na
18h00 às 20h00.
organização das celebrações em honra de
CÔNGRUA PAROQUIAL: em tempo de férias e São Gens e de Nª Srª da Alegria. A todos os
de descanso para muitos lembramos, mais uma que colaboraram: Muito Obrigado!
PE. BRUNO FERREIRA (Pároco): 913107426
Cartório: 252 100 701 / 931 327 473
E-mail: paroquiadesantiagodebougado@gmail.com
Residência Paroquial de SanHago de Bougado
Praça Pe. Adélio Araújo n.º 120
4785-594 Bougado (S. MarHnho e SanHago), Trofa

PE. LUCIANO LAGOA (Vigário): 917886098
Cartório: 252 412 883
www.paroquiadatrofa.com
E-mail: paroquiadatrofa@gmail.com
Residência Paroquial de S. MarHnho de Bougado
Rua de S. MarHnho, 118 / 4785-359 TROFA
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depois de Pedro ter feito um acto de fé na sua
missão de Messias. Ao ouvir falar da Paixão
« Apresentei as costas
Pedro escandaliza-se. Não consegue ligar as
àqueles que me batiam »
ideias de Messias com a do sofrimento, muito
Esta leitura do Antigo Testamento fala-nos menos com a da Morte. Não tinha ainda comde uma personagem a que a Sagrada Escri- preendido as palavras sobre o “Servo de
tura dá o nome de “Servo do Senhor”. Deus” sofredor de que fala a primeira leitura.
Apresenta-se como alguém obediente a
Deus, sujeito a muitas humilhações, mas
BILHETE DE EVANGELHO
sempre confiante no Senhor, e que, por
fim, Deus exaltará na glória. É a figura típica Ficamos sempre admirados ao ver Jesus proide Jesus na sua Paixão, obediente até à bir que falem d'Ele. A razão é simples: tem
morte na Cruz, exaltado na glória da Res- medo que os seus discípulos ou a multidão
surreição, como o Evangelho O vai apre- desfigurem o seu rosto de Messias. Os hosentar.
mens olham com os olhos da carne, e que
Salmo responsorial ( Salmo 114 (115)) desejam eles? Um Messias nacionalista, poderoso, libertando o seu povo da ocupação ro« Caminharei na terra dos vivos
mana. Quanto a Jesus, pede que O olhem
na presença do Senhor.»
com os olhos da fé: o Messias prometido é um
2ª leitura ( Tg 2, 14-18 )
Messias sofredor, porque Deus quer dar aos
homens o sinal do seu Amor, um Amor que
« A fé sem obras está morta »
A pregação de S. Tiago é muito concreta. A vai até ao fim, até ao dom total. Pedro terão,
fé vive-se na prática da vida de cada dia, então, necessidade de purificar a sua fé, e é
sobretudo nas relações com o próximo, após a ressurreição que os seus olhos se abrique hão-de ter sempre a caridade como rão, reconhecendo o Messias n'Aquele que
fundamento. A fé supõe a aceitação total lhe mostrará as suas chagas. E Ele mesmo fará
da palavra de Deus, no pensar, no querer, a experiência da passagem pela morte para
no agir. Acreditar não é apenas admitir conhecer a Vida, ele caminhará atrás do seu
com a inteligência a verdade que a Igreja Mestre, ele renunciará a si próprio, ele tomará
ensina, mas viver, em toda a vida, dessa a sua cruz e seguirá Jesus até ao fim.
mesma verdade. Doutro modo, a fé estaria
Oração...
morta, e a fé é um princípio de vida.
Deus, Criador e Senhor de todas as coisas,
Evangelho ( Mc 8, 27-35 )
lançai sobre nós o vosso olhar;
« Tu és o Messias...
e para sentirmos em nós os efeitos do vosso
O Filho do homem tem de sofrer muito »
amor, dai-nos a graça de Vos servirmos com
Jesus anuncia, pela primeira vez, a sua Paixão, todo o coração.
1ª leitura ( Is 50, 5-9a )

Intenções de Eucaristia - Semana de 13 a 19 de Setembro de 2021
Segunda-Feira (dia 13 Ig. Matriz, 20h00) - S. (da prima Cândida) / António Rodrigues CosJoão Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja ta (da esposa, filho nora e netas) / Manuel da
Costa Carneiro (da Conf. Sagrado Coração de
(Memória) |Antes da missa: Terço
Jesus 2020). || (Leitores: Carlos Sousa, Inês
Cidálio Dias Pereira e esposa (dos filhos) / Reis| MEC: Carlos Sousa).
Manuel Serra e esposa (dos filhos) / Fernan- Sexta-Feira (dia 17, Ig. Matriz, 20h00|
do Carneiro Soares (de pessoa amiga) / Laura Antes da missa: Terço.
Pimentel, pais e sogros (do marido) / Mª Goretti Ferreira Campos (da mãe) / Mª do Céu e Almas de SanHago de Bougado (da
marido Antero Moreira Dias Pinheiro (dos confraria das Almas) / Familiares de Fernanfilhos Armando e José Cândido) / Acção de do Dionísio e esposa / 1º anivers.º de Cidágraças a Nossa Senhora (de intenção particu- lio da Costa Oliveira (da esposa e ﬁlhos) /
lar). || (Leitores: Mª Emília, Francisca | MEC: Fernando António Azevedo Reis (das cunha-

Mª Emília, Mário Torres).

Terça-Feira (dia 14, Ig. Matriz, 20h00) Exaltação da Santa Cruz (Festa)|Antes
da missa: Terço
Jerónimo Sousa Soares, pai, sogros e
familiares (da esposa e fº) / Beatriz
MouHnho Castro e ﬁlhas (da fª Clarinda) / Augusto Ferreira da Silva e ErnesHna do Rosário (da família) / Vítor Monteiro (da irmã FáHma Boucinhas) / Ana
CrisHna da Silva Moreira, pai e avós maternos (da Ha Assunção). || (Leitores:

João Sousa, Mª Angélica| MEC: ErnesDna).

das Carla e GoreU) / Mª Antónia da Ondina
e marido (da sobrinha Irene) / Mª do MarHnho e família (do fº António) / António MarHnho e família (do fº António) / Acção de
graças a Senhora do Amparo (de intenção
parHcular) / Tomás Augusto Reis de Araújo
(da esposa e fª) / Carlos Manuel Dias Silva e
avós (dos pais) / Pais, sogro e cunhados de
Mário MarHns. || (Leitores: João Pereira,
Mª Emília| MEC: Isabel Sousa, Carlos Sousa.)

Sábado (dia 18):
(Ig. Matriz, 20h00):

Noémia Pereira da Costa e filho (do mariQuarta-feira (dia 15, Ig. Matriz, 20h00) - do) / José Mª Martins e família (dos filhos) /
Virgem Santa Maria das Dores (Memória) | Pais, irmãos e marido de Arnaldina Martins
Antes da missa: Terço
(Lantemil) / Arminda Moreira da Conceição
(da irmã Emília) / Pai, irmã, sogros e tios de
Félix Moreira da Silva (da esposa) / 3º mês Olinda Macedo / Joaquim da Silva Portela,
de Almerinda da Silva Pereira (dos filhos) / pais, sogros e família (da esposa) / Ana CristiAmândio Azevedo Santos e família (da espo- na da Silva Moreira (do marido) / 3º mês de
sa) / Clara Sá e família (da tia Elisabete) / Mª Bernardino da Costa Ramos (de Antonieta do
Clara Gonçalves da Silva Sá (do marido) / Ar- Correio) / 30º dia de Albina da Silva Reis (da
tur da Silva Pereira e esposa (da fª) / Isolina fª) / Mª Antónia Neves da Cruz (da irmã
Veloso, marido e família (do fº Firmino/ Amélia) / José António da Costa, esposa e
Maganha) / Mª Adelaide Matos Pereira e família (da fª/Cidai). || (Leitores: João Pereira,
marido (dos filhos). || (Leitores: Ramiro Pa- Célia Padrão| Acólitos: Ângela Torres, Eduardo
drão, Dina Azevedo | MEC: Carlos S.).

Quinta-Feira (dia 16, Ig. Matriz, 20h00) - S.
Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires
(Memória) | Antes da missa: Terço | No final: Adoração ao Sº Sacramento
Acção de graças a Santa Eufémia (de intenção particular) / António Moreira da Cruz,
pais e sogros (da esposa) / Artur Ribeiro, pais,
irmãs e sobrinho (da sobrinha Ilda Paiva Fortes) / Acção de graças a Santa Rita pela melhoras de Vasco Pereira (de Emília Monteiro) / António André Ferreira da Silva e avós

reira da Costa e família (da esposa).|| campos (de António Xavier) / António
(Leitores: Mª Couto Reis, Luís Reis | Moreira da Costa do Padrão e família
Acólitos: Zé Marques, Luís Castro, João (da fª Paula) / Teresa de Jesus Santos
Campos, Joana).
Oliveira (da irmã Rosa Mª) / Ilda, marido , pais e irmãos ( da fª Felicidade) /
(Cap. Lantemil, 09h45)
Carlos Costa e Silva (da esposa) / ClarinPelo Povo de SanHago do Bougado. (as da Manca e marido (da fª FáHma) / Pais
intenções marcadas para este dia serão e Hos de Margarida Araújo / Manuel Aucelebradas no próximo ﬁm de semana, gusto da Silva Sousa, ﬁlho, pais e família
dia 26 de Setembro). ||(Leitores: Isabel (dos irmãos) / Zeferino Pereira do Couto
Lima, Fernando Monteiro, Mário Torres| (da irmã Dina) / António Alvim Moreira
Acólitos: CáDa, Margarida, Regina| Mec’s: MarHns (da esposa e ﬁlhos/Cidai). ||
Mário Torres, Mª do Céu, António Pinhei- (Leitores: Ana MarDns, Mª Angélica,
Carlos Sousa | Acólitos: João Sousa,
ro).
Eduardo Gonçalves, Pedro Moreira|
(Ig. Matriz, 12h00)
MEC: Carlos Sousa).
Mª Antónia Pereira dos Santos (do ma- (Cap. S. Gens, 17h30)
rido) / Fernando Portela e Almas do Purgatório (da esposa) / Joaquim Domin- Ana Mª Santos Pereira MarHns (da aﬁgues Pereira e irmãos (da sobrinha Aidi- lhada Patrícia) / Ramiro Carvalho e avós
na) / Manuel da Ondina (da esposa) / (da fª Alda) / António MarHns (do fº IlíIvone Reis e marido (dos ﬁlhos) / Mário dio). ||(Leitores: Lurdes Azevedo, Natáda Costa Portela, irmã Amélia e pais (do lia Maia | MEC: Diác. José Maria, Isabel
fº Manuel) / Maria Augusta Oliveira Sousa).

Torres, Tiago Moreira| Mec’s: Carlos Sousa, Isabel Sousa).

...Domingo XXV do Tempo Comum…
(dia 19)
(Cap. Bairros, 8h00):
Jerónima dos Cêpos, marido e ﬁlhas
(dos netos) / Mª Augusta da Barca (do
marido) / Pedro Portela e avós (dos
pais) / Manuel Manca, esposa, genros,
netos e ﬁlha (do fº José) / Júlio Moreira
de Sá (do irmão Ademar) / Manuel Pe-

20º DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA – 17/outubro/2021
“Todos Família, Todos Irmãos”

Apesar dos constrangimentos que temos de cumprir, vamos celebrar o DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA, no qual homenageamos os casais que, ao longo deste ano,
perfazem 10, 25, 50 e 60 anos de vida matrimonial (e apenas estes!) e que por
isso receberão uma bênção personalizada do Senhor Bispo.
Na impossibilidade duma celebração única, cada Vigararia organizará a celebração da forma que melhor entender. Na nossa vigararia da Trofa-Vila do Conde a
celebração será dia 17, às 15h00, na Igreja Nova da Trofa.
Convidamos os casais da nossa paróquia a inscreverem-se no cartório paroquial ou junto do diácono José Maria Vasconcelos até dia 27 de Setembro.

