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 Os momentos felizes
  seguem-se uns
   aos outros como
    lemingues - por
     isso afasta-te
      do precipício!

DOMINGO de PENTECOSTES

“PROCLAMAR NAS NOSSAS LÍNGUAS AS MARAVILHAS DE DEUS”

O Espírito Santo é «Senhor que 
dá a vida». Esta é a nossa fé, é a fon-
te da vida nova recebida no nosso 
batismo:«fomos batizados num só 
Espírito» (2.ª). A terminar o tempo 
de Páscoa, celebramos com toda 
a Igreja o dom pleno do Espírito 

Santo: «todos ficaram cheios do Espírito Santo» (1.ª). Não foi 
desse grande sopro do Espírito que a Igreja nasceu? «Recebei o 
Espírito Santo» (evangelho). Como os Apóstolos reunidos em 
oração, hoje, em assembleia eucarística, invocamos o mesmo 
dom: «Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra» 
(salmo). O Espírito de luz e de paz abre os nossos corações à 
palavra de Jesus Cristo, sustenta a nossa esperança, confirma a 
nossa fé, reaviva em nós a caridade. Sejamos, para os irmãos, 
testemunhas do «Amor ardente» e da «Luz de santidade» (se-
quência)!
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—7.º dia por Olímpio Guilherme Barros Vieira, m.c. a família.
19,30 ” — SANTUÁRIO—por José Pinhel, m.c. a esposa M.ª Arminda; por José 

Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa Araújo e pais, m.c. a família.
TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Adelino Amaro Pereira, esposa, filhos, genro, noras e ne-

tos, m.c. Glória Rocha Pereira; por Américo José da Silva, Alzira Cardo-
so, filho Manuel e genro Adelino, m.c. os vizinhos Rosa e Fernando; por 
Delfim Rodrigues, filho e avós, mc. a filha Helena.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por João de Sousa, Deolinda Sampaio e Avelino Batista, m.c. a 

esposa e filha; por M.ª da Conceição Vieira e marido, m.c. a filha Lurdes 
Costa; por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Agostinho Queirós Pereira, m.c. M.ª Emília 
Queirós; por Manuel de Oliveira, esposa e familiares, m.c. a filha Elisa.

QUINTA 
19,30 horas —  SANTUÁRIO— aniv. por Iara de Jesus Queirós e M.ª da Glória Ribeiro, 

m.c. M.ª Emília Queirós; por  José Silva Araújo e Rosa M.ª Freitas, m.c. a 
filha Adelaide.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João Manuel da Costa e esposa, m.c. a filha Silvina; 

por M.ª de Jesus Leite e António Batista Araújo, m.c. a família; por Ade-
lino Valente e esposa, m.c. o filho José.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por António Cândido Gonçalves, m.c. a família; por 
António Lopes Fernandes e familiares, m.c. M.ª de Jesus Fernandes Pe-
reira.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo. 
19,00 ” — QUINTELA—por António Rodrigues da Silva e Amândio Rodrigues da 

Silva, m.c. as netas; por Abel Espírito Santo Fernandes Carvalho, m.c. a 
família; por M.ª Regina, marido, filha e pais, m.c. a família; por Adelino 
Antunes e Ester de Macedo, m.c. a família.

DOMINGO 
08,00 horas — por João da Costa e Silva, pais e cunhado, m.c. a família; por Virgínia 

Cruz e Alberto Joaquim Cruz, m.c. a filha Fátima Sousa; por Alfredo 
Martins de Sousa e esposa Delfina M.ª da Cruz, m.c. a família; por Cle-
mentina da Silva e Salvador Augusto, m.c. a filha M.ª José; pelas Almas 
do Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro; por Manuel Freitas, Virgínia Ri-
beiro, avós e tios de Lúcia Freitas; por Abílio Moreira e Aurora de Lima, 
m.c. Casimiro Moreira.

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

de Ave; aniv. por  António Carneiro Ramos, pais e irmãos, m.c. o irmão 
Celestino.

«Que os pássaros da tristeza e da preocupação voem sobre 
a tua cabeça, isso não podes evitar. Mas que eles façam 
ninhos no teu cabelo, isso podes evitar.» Provérbio chinês

AVISOS:           

No próximo dia 3 de julho, às 17 
horas, no Campo da feira, na Póvoa de 
Lanhoso, haverá o Crisma Arciprestal, 
referente às crianças que completaram 
o 10.º ano de catequese, nestes três 
últimos anos (e só para esses) e que, 
devido à pandemia, não pode realizar-
-se nos dois últimos anos.

Haverá Confissões preparatórias para este Crisma, à 
noite, às 21 horas: 

a) Na igreja paroquial de Monsul, no dia 21 de junho 
(terça-feira) para as paróquias de Monsul, Geraz, Rei, 
Covelas, Ferreiros, Moure, Águas Santas, Verim, Ajude 
e Friande. 

b) No salão de N.ª Sr.ª do Amparo, no dia 28 de junho 
(terça-feira), para as paróquias da Vila, Lanhoso, Gale-
gos, Calvos, Cerzedelo, Rendufinho, Frades, S. Martinho, 
Santo Emilião e Louredo. 

c)  Na igreja paroquial de Taíde, no dia 30 de junho 
(quinta-feira) para as paróquias de Taíde, Vilela, Garfe, 
Arosa, Castelões, Sobradelo, Travassos, Brunhais, Es-
perança, Oliveira e Fonte Arcada. 

Donativos para comunicações sociais: 
Capela da Sr.ª da Graça-----------------------16,87
Igreja de Taíde----------------------------------61,89
Igreja de Vilela----------------------------------60,11
Santuário de Porto de Ave-------------------114,40
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