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  A satisfação é uma
  forma de felicidade
    que vai para lá dos
    sentidos do gosto,
    do olfacto, da
    audição e da visão.

14.º DOMINGO COMUM

A palavra de Deus proposta para 
o Décimo Quarto Domingo torna 
presente as maravilhas da Criação. 
Surge o rio, a torrente transbordan-
te, a verdura, num convite à alegria: 
«Alegrai-vos [...]. Enchei-vos de júbilo 

[...]. Alegrar-se-á o vosso coração» (1.ª). Há a imagem da 
seara como referência à missão: «A seara é grande [...]. 
Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a 
sua seara» (evangelho). Cada um de nós é apresentado 
como «nova criatura» (2.ª), convocado para aclamar as 
maravilhas da natureza com toda a terra: «Aclamai a 
Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, [...] dizei 
a Deus: ‘Maravilhosas são as vossas obras» (salmo). Em 
tempo de verão, estas imagens ajudam-nos a perceber a 
nossa missão de «cuidar da casa comum», promovendo 
uma «ecologia integral».

Ano XXVII — n.º 06 — 03.07.2022



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Ilaíde de Castro, Domingos Pereira Faria e neto Fernan-

do, m.c. o pai José Faria; por M.ª Amélia de Vasconcelos Pereira Dias, m.c o 
marido; por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernan-
des.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa Araújo e 
pais, m.c. a família; por Manuel de Oliveira, esposa e familiares, m.c. a filha 
Elisa.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, 

m.c. o filho Manuel; pelas Almas do Purgatório, m.c. Lídia M.ª Martins Teixei-
ra; por Joaquina da Luz Gonçalves, m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Artur de Jesus Pereira, Iara de Jesus Queirós e filhos, 
m.c. M.ª Emília Queirós; por António Cândido Gonçalves, m.c. a família.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por José Ferreira Dias e esposa, m.c. o filho José de Castro 

Dias; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa M.ª Celeste Gonçalves; por 
Manuel da Silva Guerra e Alexandrina de Jesus da Silva, m.c. a filha Manue-
la.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Domingos Augusto da Cruz, m.c. os filhos; por 
António Lopes Fernandes e familiares, m.c. M.ª de Jesus Fernandes Pereira.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Américo Antunes de Sousa e Aida M.ª da Silva, m.c. a 

filha; por Silvina de Jesus da Silva e marido, m.c. a filha M.ª Emília.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—por João Machado e Isaura Machado, m.c. a esposa e cunhada; pe-

los irmãos, tios, avós e primos de M.ª Manuela; pelos associados da Irmandade 
de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30 ” — QUINTELA—por uma intenção particular.
SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—aniv. por Severino Batista Fernandes, m.c. a esposa; por 

António Rodrigues da Silva, m.c. João Neves; por Josefa Fernandes, Josefa de 
Sousa, Joaquim de Sousa e Hilário Fernandes Barros, m.c. Narcisa da Concei-
ção; por Adelino Antunes e Ester de Macedo, m.c. a família.

DOMINGO 
08,00 horas — aniv. por Rosa Natividade Silva, marido e filho, m.c. os filhos; aniv. por Hilário 

Pereira, m.c. Virgínia Pereira; pelos pais, sogros, cunhados, avós, tios e pri-
mos de M.ª Amélia Abreu Moreira e Manuel Sousa da Costa; pelos sobrinhos, 
mãe e irmão de Adelaide Moutinho; pelos familiares de M.ª Rosa Cruz; por 
Gualdino da Cunha Duarte, Joana Ema Pereira, Júlia Arminda Pereira Duar-
te, Preciosa M.ª Sirgado Batista, M.ª Macedo Martinho, tios, primos e avós de 
M.ª da Conceição Pereira Duarte; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbo-
sa Vieira e José Barbosa Vieira, m.c. os irmãos; por João Veloso, Rosalina dos 
Anjos e António Veloso, m.c. a família; em honra de N.ª Sr.ª de Fátima, m.c. 
uma devota. 

10,45  ”  —  SANTUÁRIO—Clamor de Sande—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senho-
ra de Porto de Ave. 

11,30  ”  — VILELA—Festa da Eucaristia e da Fé.

«A injustiça é a raiz perversa da pobreza.»
Papa Francisco

AVISOS:           
Preparação para as Comunhões, em 

Vilela:
A partir de terça-feira, teremos, diaria-

mente, a preparação para as Comunhões, 
em Vilela, às 17,15 horas.

No sábado, das 10 às 11 horas, haverá 
Confissões para os pais e outras pessoas 

que se queiram reconciliar, preparando-se para as co-
munhões de seus filhos.

“É a guerra aquele monstro que se sustenta das 
fazendas, do sangue, das vidas, e, quanto mais 
come e consome, tanto menos se farta. É a guerra 
aquela tempestade terrestre que leva os campos, as 
casas, as vilas, os castelos, as cidades, e talvez em 
um momento sorve os reinos e monarquias intei-
ras. É a guerra aquela calamidade composta de 
todas as calamidades em que não há mal nenhum 
que ou se não padeça, ou se não tema, nem bem 
que seja próprio e seguro: - o pai não tem seguro o 
filho; o rico não tem segura a fazenda; o pobre não 
tem seguro o seu suor; o nobre não tem segura a 
honra; o eclesiástico não tem segura a imunidade; 
o religioso não tem segura a sua cela; e até Deus, 
nos templos e nos sacrários, não está seguro.”

P. António Vieira sobre a guerra (1668) 

    


