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1.º DOMINGO da QUARESMA

Quero que saibas que te amo!
Que sinto que o nosso amor
é uma bênção de Deus.
Quero que saibas que o teu olhar,
os teus beijos e carícias
me fazem muito bem.
Quero que saibas que te amo.
Que preciso de ti.
Que és o ar que respiro.

“Palavra... da boca de Deus”
A Quaresma é tempo de decisão!
A palavra de Deus dirige-se à nossa
liberdade cristã e propõe-nos um
caminho. Mas, não é fácil resistir à
tentação!... No Éden, o «primeiro»
pecado foi uma cedência à «astúcia»
do tentador (1.ª). E, desde então, o ser humano pouco
mudou. Ora, o pecado conduz à morte, lembra Paulo
(2.ª). Só Jesus Cristo, sempre resistente à «astúcia»
do tentador (Evangelho), nos livra do pecado e da
morte, pela sua ressurreição: eis o mistério da nossa
salvação (Salmo), que celebramos em cada eucaristia.

INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Agostinho Gomes da Silva, m.c. a esposa; aniv. por
Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; aniv. por Ana Freitas Neves, m.c.
Deolinda Freitas da Mota; aniv. por Isaura Rocha Matos, m.c. Glória Rocha
Pereira.
19,30
” — SANTUÁRIO—7.º dia por Deozinda Rosa das Neves, m.c. a família; 7.º
dia por Dalila de Carvalho, m.c. a nora Cândida Monteiro e filhas; pelas
intenções de Virgínia da Silva, m.c. a Confraria.
TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Alzira da Silva Guimarães, m.c. o filho Laurentino e
nora Fátima; aniv. por Albina de Jesus Ferreira e Manuel José de Carvalho,
m.c. a neta e afilhada Rosa Machado; aniv. por Ana da Silva, m.c. a filha
M.ª Aurora; por Domingos Alves (padrinho) e madrinha de Ana de Fátima.
19,30
” — SANTUÁRIO—por M.ª Pereira, Manuel Antunes e Antero Gomes, m.c.
Virgínia Antunes; por M.ª de Fátima Gonçalves, m.c. o marido; por José
Guilherme Pereira da Silva, m.c. a esposa e filhos.
QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Joaquina Escaleira e marido, m.c. o filho João Carneiro;
aniv. por Joaquim Vale Castro e familiares, m.c. Custódia Castro; por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves; por José Fernandes
Antunes, filho Jorge, Alexandra, pais, sogros e familiares, m.c. a esposa.
21,00
” — IGREJA—aniv. por M.ª Lurdes Sousa, pais e irmão, m.c. a Júlia Sousa;
por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família.
QUINTA
21,00 horas — IGREJA—aniv. por Joana Ema Pereira, Gualdino da Cunha Duarte e Júlia
Arminda Pereira Duarte, m.c. a filha M.ª da Conceição Duarte; por João
Veloso, Rosalina dos Anjos e António Veloso.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—por pelas Almas do Purgatório, m.c. Lídia M.ª Teixeira; por M.ª
da Conceição Ferreira e Manuel Machado, m.c. a neta Natali Machado;
por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes;
por Silvina Nogueira Costa, m.c. José Guilherme.
21,00
” — IGREJA—por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira, pais, sogros e familiares de Rosa de Jesus Fernandes Barbosa; por Manuel José
Gomes, esposa Camila Nascimento Costa e Deolina dos Prazeres Silva,
m.c. a família.
SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por João da Silva Fernandes, m.c. a cunhada Minda.
21,00
” — IGREJA—por João Paulo de Oliveira e M.ª Amélia da Cunha, m.c. o filho
José Oliveira; por Joaquim Rodrigues, mãe, sogros e familiares, m.c. a
família.
DOMINGO
08,00 horas — por Manuel António Cunha Marques, m.c. o filho Carlos Marques; por
Aldina da Conceição Ramos Batista, avós e tios, m.c. o filho Márcio.
09,00
” — VILELA—pelo povo.
10,30
” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de
Ave; aniv. por Francisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardoso,
m.c. Rosa Monteiro.

AVISOS:

Tríduo, Confissões e Sagrado Lausperene:
Neste semana, far-se-á, como é tradição, na nossa paróquia, a preparação
anual para a celebração da Páscoa da Ressurreição. Haverá, com começo
na próxima quarta-feira, às 21 horas, o tríduo em honra de S. Miguel e
do Coração de Jesus. No sábado, teremos a celebração do Sacramento da
Reconciliação e, no domingo, o Sagrado Lausperene.
Eis o programa do Lausperene:
8 horas—Santa Missa—Exposição do Santíssimo.
Turnos de Adoração:
09-10 horas—Bobeiro e Lage
10-11 horas—Cima de Vila, Castro, Corredoura e Ribeiro
11-12 horas—Veiga e Loteamento
12-13 horas—Monte Olivete e Tapadas
13-14 horas—Ribeirinhas, S. Amaro, Souto e Outeiro
14-15 horas—Cruz e Rua P.e Torres
15-16 horas—Porto de Ave
16-17 horas—Ralde, Santinho, Entroncamento e Quintela
17 horas—Adoração, Procissão e Bênção do Santíssimo.
Participemos.
Adoremos Jesus Sacramentado.
Não deixemos de participar nesta espécie de retiro anual da nossa paróquia.
Temos todos muito a melhorar. Para isso a escuta da Palavra é fundamental.

No sábado, quer em Taíde, que em Vilela, haverá
as Confissões quaresmais, das 9,30 às 11,45 horas.
Saibamos reconhecer o perdão de Deus para as nossas muitas faltas. Reconciliemo-nos com Deus e com
os irmãos.

Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa
bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os
meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de
todas as faltas.
Porque eu reconheço os meus pecados e tenho
sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós, e fiz o mal diante
dos vossos olhos.
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«Alguém pode dizer: eu confesso-me a Deus. Sim, você pode
dizer a Deus ‘perdoai-me’, e confessar os seus pecados, mas os
nossos pecados são também contra os irmãos, contra a Igreja. Por
isso é necessário pedir perdão à Igreja, aos irmãos, na pessoa do
Papa Francisco
sacerdote.»

