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Você constrói a sua saúde. Essa é uma ver-
dade absoluta.

Isso acontece de acordo com os pensa-
mentos bons ou maus que você emite.

Quando tem pensamentos de inveja, ciú-
me, raiva e descontentamento gera em tor-
no de si cargas negativas que afetarão a sua 
saúde.

Ao contrário, os pensamentos de alegria 
e bom ânimo mantêm-nos sempre muito 
saudáveis. Observe isso.

 

2.º DOMINGO da QUARESMA

O convite a escutar o «Filho muito amado» 
é revelado pela voz que se ouve a partir da 
nuvem, segundo a passagem evangélica da 
transfiguração do Senhor.

O monte, na perspetiva bíblica, simboliza 
o «lugar» da proximidade e/ou do encontro 
com Deus.

Naquele dia e naquele «alto monte», a luz da vida e da imortalidade refletiram-
-se no rosto de Jesus diante de três apóstolos-testemunhas: Pedro, Tiago e João. 
Contudo, apesar dessa experiência, os três apóstolos continuaram a ter dias 
sombrios e monótonos, tal como nos acontece a todos no quotidiano da vida.

Elias e Moisés são ‘testemunhas’ que representam a Lei e os Profetas: o Filho 
veio dar-lhes cumprimento. Eles prefiguram também o Messias, no sofrimento 
e na fidelidade à missão.

«Esta Transfiguração é semelhante à da Sagrada Escritura, que se transcende 
a si mesma, quando alimenta a vida dos crentes» (Papa Francisco).

«Escutai-O»: a Palavra é alimento necessário que antecede a mesa eucarística. 
É preciso sentar-se à sua mesa com disposição atenta e serena para escutar o 
que Deus tem para nos dizer cada domingo (cada dia).

Hoje, é urgente deixarmo-nos levar por Jesus Cristo ao «alto monte» da 
Palavra e do Pão, para que sejam transfigurados os nossos desejos.

A oração Coleta deste domingo pede a força do «alimento interior», que é 
a palavra de Deus, como caminho de purificação do «nosso olhar espiritual», 
tendo em vista a alegria de um dia participarmos na «visão» da glória divina, 
ou seja, a nossa própria transfiguração.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas— VILELA—30.º dia por Faustino Afonso Pinheiro de Vasconcelos, m.c. os 

filhos.
19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por Américo Antunes de Sousa e Aida M.ª da Sil-

va, m.c. a filha; por Augusto Fernandes Araújo, M.ª Emília Pereira e 
Jerónimo M.ª Lopes, m.c. a filha Isaura; por Hilário Ramos Silva, m.c. a 
família.

TERÇA
18,30 horas— VILELA—aniv. por Julieta Alves Rocha, M.ª Aurora Soares Almeida, 

Francisco Soares Almeida, Olímpio Vieira e familiares, m.c. a filha; aniv. 
por Joaquim Vale Castro e familiares de Custódia Castro; por Manuel 
Emílio do Vale, António Pires, esposa e filho Manuel, m.c. José Fernandes 
Pires e esposa.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por Francisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardo-
so, m.c. a filha Rosa; por M.ª de Jesus da Silva, Joaquim Batista, Palmira 
Batista, Manuel Fernandes e familiares, m.c. Domingos Fernandes; por 
José Mendes da Silva, m.c. a Confraria.

QUARTA
18,30 horas— VILELA—por Agostinho Mendes Dias e sogros, m.c. Adelaide Pereira; por 

Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha 
Teresa; por M.ª Amélia de Vasconcelos Pereira Dias, José Ferreira Dias e 
M.ª Joaquina de Castro, m.c. José de Castro Dias.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por António Cândido Gonçalves, m.c. a família; por Joa-
quim Sousa, m.c. a esposa; por Aníbal Simões Alves Vieira, m.c. a Confra-
ria.

QUINTA
19,30 horas— SANTUÁRIO—por José M.ª Rodrigues, Virgínia do Carmo Araújo, Carlos 

de Araújo, pais e irmãos, m.c. os filhos; pelas Almas do Purgatório, m.c. 
Abel Fraga; por D. Conceição Cruz (tia do Dr. Brito), m.c. a Confraria.

SÁBADO
18,00 horas— pelo povo.
19,00 ”  — QUINTELA—pelos pais e avós de Rosa M.ª Vieira Fernandes; por João 

Nogueira, esposa e afilhada M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. a filha 
Graça.

DOMINGO
08,00 horas— aniv. por Alfredo Martins de Sousa e esposa Delfina M.ª da Cruz, m.c. a 

família; aniv. por José Manuel Lopes Fernandes, pais, avó e sobrinha, 
m.c. a imã M.ª Alice; aniv. por Virgínia Ramos, marido, filhos e genro, m.c. 
Margarida Moutinho; por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e 
familiares, m.c. Virgínia Pereira.

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

Ave; 30.º dia por José Vieira, m.c. a família.

Dia da Cáritas:
No próximo domingo, o peditório das Eucaristias reverte em fa-

vor da Cáritas. A Cáritas é “Amor que transforma”. Aristóteles

       

AVISOS:

Recolha de lixo grosso «monstros», em Vilela:
Decorrerá  em Vilela, no próximo dia 8 (quarta-feira), a recolha 

de lixo grosso. O lixo deve ser colocado junto dos contentores an-
tes das 8 horas desse dia em que se realiza a recolha.

QUIETUDE
Um banco de igreja nunca é apenas um banco.
Um banco de igreja é um pedaço de silêncio que fala de 

tudo ou se cala; um sítio donde se olha e, sobretudo, um lugar 
de exposição e escuta.

Os sentidos acendem-se como se pudessem ver o mistério.
Depois ficam quietos, esperando que algo aconteça. E acontece:
a paz é a pomba que neles faz ninho!

João Aguiar, Cochichos

CONTAS DA IGREJA DE VILELA (ANO DE 2022)

Receitas:
  1 — Esmolas e peditórios das Eucaristias------------------------2.626,96
 2 —   De batizados------------------------------------------------190,00
  3  —  De funerais --------------------------------------------------400,00
 4  —  Saldo do ano anterior----------------------------------------43,47
 5 — Oferta--------------------------------------------------------250,00
        TOTAL---------------------------------------------------------3.510,43  €
Despesas:
 1 — Luz--------------------------------------------------------442,21
 2 — Limpeza da Igreja-------------------------------------------320,00
 3 — Guisamentos para o culto----------------------------------225,09
 4 — Flores  (Igreja, Lausperene e Cruzes de Páscoa)--------------890,00
 5 — Fogo da Páscoa------------------------------------------------130,00
 6 — Aquisições--------------------------------------------262,68
 7 — Reparações  (eletricista, vidros, sinos)---------------------791,83
 8 — Seguro e lavandaria-----------------------------------------437,50
      TOTAL---------------------------------------------------------3.499,31  €
Saldo:-------------------------------------------------------------------------------  11,12 €

  (Saldo de onze euros e doze cêntimos)

«O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa 
tudo o que diz.»


