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O Evangelho
é uma mensagem libertadora. 
Lê no Novo Testamento
a vida de Jesus
e as Suas palavras:
encontrarás n’Ele uma mensagem 
de amor e de esperança.
Ama como Jesus amou.
Acredita no ser humano
como Jesus acreditou.
Reza como Jesus rezou,
perdoa como Jesus perdoou.
Então descobrirás
que o Evangelho é libertador.

EPIFANIA do SENHOR

“Sentiram grande alegria”

Sem a Epifania, o Natal ficaria incompleto. Faltar-
-lhe-ia a plenitude da glória e do esplendor da Luz 
que ilumina todos os povos e nações (1.ª), a realização 
plena da promessa oferecida a todos, judeus e gentios 
(2.ª), a alegria da estrela que brilha na escuridão da 
noite para orientar o caminho (evangelho). Este é o 
dia da palavra que nos revela um amor universal e nos 
recorda a missão de anunciar que Jesus Cristo vem para 

salvar «todos os povos da 
terra», sem esquecer o 
«pobre» e o «miserável», 
os «fracos» e os «oprimi-
dos» (salmo). Adoremos 
o nosso Salvador!
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Marques e familiares de M.ª Aurora de Barros Rodri-

gues e Domingos da Silva; aniv. por M.ª de Jesus Fernandes Rodrigues e Rosa 
do Vale Rodrigues, m.c. Agostinho José Barros Rodrigues; aniv. por Manuel da 
Silva Guerra, m.c. a filha Manuela; por David Alves Pereira, m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—pelas Almas, m.c. Rosa Sousa; por Almerinda Fernandes, pais, 
nora e Alfredo Augusto Lopes Fernandes, m.c. a família; por M.ª da Conceição 
da Silva, irmãos, tios, primos, avós e M.ª Amélia da Silva, m.c. os pais.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; por Agostinho Gomes da 

Silva, m.c. a esposa; por Joaquim Adriano Rodrigues Araújo, m.c. a esposa e 
filhos; por Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. o 
filho Manuel.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José da Silva Araújo e esposa, m.c. a família; por Manuel 
Pereira, Idalina Rogéria e José Júlio Ribeiro Cunha, m.c. a família; por José 
Manuel Carvalho, m.c. a esposa.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Virgílio de Jesus Gomes, esposa e sogra, m.c. as filhas; por Adelino 

Amaro Pereira, esposa, filhos, genros, noras e neto, m.c. Glória Rocha Pereira; 
por José Fernandes Antunes, filho Jorge, Alexandra, M.ª Aurora Soares de 
Almeida, Ana Rodrigues Alves, avós, tios e familiares, m.c. Ana de Fátima; por 
João Manuel da Costa e esposa, m.c. a filha Silvina.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Francisco Gonçalves da Cunha, m.c. a esposa; por 
Alberto Araújo Santos Silva e Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. a família; por 
António Afonso da Fonseca, m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, m.c. 

o filho Manuel Pereira Sousa; por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. 
a família; por Rosa Jesus Castro, pais e sogros, m.c. Sebastião Afonso Silva.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Américo José da Silva, m.c. as filhas; por Firmino José 

Gomes e esposa, m.c. Guilhermina Gomes; por Custódio Gomes de Matos, m.c. 
a família; por João Martins Veloso, m.c. a esposa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—30.º dia por M.ª da Conceição Santos Moreira, m.c. uma pessoa 
amiga; por Isaura Moura e filho, m.c. Armandina Moura; por José Rodrigues 
do Vale, m.c. a Confraria.

SÁBADO
10,00 horas — QUINTELA—por  Domingos Gonçalves da Silva e Carolina Oliveira Soares, 

m.c. a neta Alexandra.
DOMINGO  
08,00 horas —  aniv. por Manuel José Gomes, m.c. o fillho João Gomes; por M.ª Manuela Fernan-

des Gonçalves, m.c. o filho Artur Silva; por Manuel Freitas, Virgínia Ribeiro, tios 
e avós de Lúcia Freitas; por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; 
por Salvador Augusto e Clementina da Silva, m.c. a filha M.ª José; por Hilário 
Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares de Virgínia Pereira.

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de Ave; 

aniv. por Aurora da Silva, António de Araújo e José Manuel da Silva Araújo, 
m.c. a filha M.ª de Lurdes.

No dia da Epifania faz-se o anúncio do dia da Páscoa:

Irmãos caríssimos,
a glória do Senhor manifestou-se
e manifestar-se-á sempre no meio de nós, até à sua 
vinda no fim dos tempos.
Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos 
os mistérios da salvação.
O centro de todo o ano litúrgico
é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará 
no Domingo da Páscoa, este ano a [ 4 de abril ].
Em cada domingo, Páscoa semanal,
a santa Igreja toma presente este grande acontecimento, no qual Jesus 
Cristo venceu o pecado e a morte.
Da Páscoa derivam todos os dias santos:
as Cinzas, início da Quaresma, a [ 17 de fevereiro ];
a Ascensão do Senhor, a [ 16 de maio ];
O Pentecostes, a [ 23 de maio ];
o primeiro Domingo do Advento, a [ 28 de novembro ].
Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos 
Apóstolos, dos Santos,
e na Comemoração dos Fiéis Defuntos, 
a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor.
A Cristo, que era,
que é e que há de vir,
Senhor do tempo e da história,
louvor e glória pelos séculos dos séculos.
R. Amen.

AVISOS:
Sorteio do Porto de Ave:

A direção do G. D. de Porto de Ave agradece a 
colaboração no sorteio e informa que os números 
premiados são os seguintes.

1.º prémio — 3089; 2.º prémio — 5853; 3.º prémio — 9113.
Para levantar os prémios podem contactar qualquer elemento 

da Direção ou o telefone 965 391 029.


