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Mantém os laços de afeto
com a tua família.
Nunca esqueças nem desprezes
o lugar onde nasceste
nem os braços que te embalaram.
Quantas lágrimas já vimos rolar
pelos rostos de alguns pais
anciãos e abandonados!
«Os meus filhos
nunca mais vieram ver-nos.
Agora têm dinheiro, estudos,
e têm vergonha de nos visitar.»
Mantém os laços de afeto
com a tua família!
 

Ano XXIV — n.º 41 — 20.02.09

5.º DOMINGO COMUM 

“Vós sois a luz do 
mundo”

Qual é a missão dos 
discípulos de Jesus Cris-
to? «Vós sois o sal da ter-
ra. [...] Vós sois a luz do mundo» (Evangelho). Ser 
sal e luz, com e como Jesus Cristo, é revestir-se 
da sua pobreza, pois ela é o seu verdadeiro poder 
(2.ª). Para alcançar a felicidade é preciso praticar 
a caridade cada dia: «Reparte, dá pousada, leva 
roupa, não voltes as costas...» (1.ª); repartir e ser 
generoso (Salmo). As obras de misericórdia são 
como uma luz que brilha no meio do mundo.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel da Sila e esposa, m.c. a filha Fátima; por 

Amândio José de Castro, m.c. a família; por Mª Aurora Soares de Almeida 
e familiares, m.c. a filha.

19,30  ” — SANTUÁRIO—30.º dia por Aristides Rebelo, m.c. a família; aniv. por João 
Soares, esposa e filhos, m.c. o filho Dulcídio Soares.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Augusta da Silva Barros, m.c. as filhas Rosa e Cândida 

Carvalho; por M.ª Aurora Alves Monteiro da Silva, pais, irmãos Domingos e 
Beatriz, m.c. a família Gomes; por José Ferreira Dias, Joaquina de Castro, 
Teresa Ferreira e Avelino de Sousa, m.c. Jerónimo Batista Dias e esposa.

19,30  ” — SANTUÁRIO— aniv. por António Pinto dos Santos e esposa, m.c. a família; 
por Isaura Moura e filho, m.c. Armandina Moura.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Rosa Joaquina Pereira e marido, m.c. a família; por 

Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha 
Teresa; por Firmino José Gomes, esposa e familiares, m.c. Guilhermina 
Gomes.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Carolina Carvalho Soares, m.c. a família; por José 
Rodrigues do Vale, m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Joaquim Gomes de Castro, m.c. a esposa; por Cândida 

Oliveira Cardoso e Francisco Gomes Monteiro, m.c. Rosa Monteiro.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—por Alzira Nogueira e Lino António de Freitas, m.c. M.ª Helena 

Nogueira Rodrigues; pela família de António José Gomes; por Armandina 
Fernandes Gonçalves e irmãos, m.c. a afilhada Helena Rodrigues.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Manuel Pereira, Idalina Rogéria e José Júlio Ribeiro 
Cunha, m.c. a família; por Adelino da Silva e Mª da Silva Ferreira, m.c. os 
filhos Rogério e Agostinho.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ”  — QUINTELA—por João da Silva Fernandes e família, m.c. a esposa; por 

José Rodrigues da Silva, Amândio Rodrigues Silva, Domingos de Castro, 
Deolinda Oliveira Leite e marido, m.c. M.ª Júlia Rodrigues.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Esmeralda Guimarães Lameiro, Joaquim Antunes Gomes, Erme-

linda Freitas, Manuel Ribeiro, filho José e irmã M.ª Teresa Pereira, m.c. 
Deolinda Gomes; aniv. por M.ª da Conceição Costa, m.c. Virgínia Pereira; 
aniv. por Júlia Moutinho e Adosinda Moutinho, m.c. M.ª Adelaide Mouti-
nho; aniv. por Luísa de Freitas Sousa, Armando da Costa e filhos, m.c. o 
filho Manuel Sousa Costa e esposa; por Abílio Moreira e Aurora de Lima; 
por Alfredo Martins de Sousa, m.c. a família; por Manuel Freitas, Virgínia 
Ribeiro, tios e avós de Lúcia Freitas; por Américo Lemos, Emília de Araújo, 
João Veloso, Rosalina Anjos Couto e António Veloso, m.c. Manuel Lemos.

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

Ave; aniv. por José Manuel Torcato Soares Baptista e pais, m.c. a família.

AVISOS: 

Donativos para Universidade Católica: 
Capela da Sr.ª da Graça-----------------------23,10
Igreja de Taíde----------------------------------61,93
Igreja de Vilela----------------------------------75,03
Santuário de Porto de Ave-------------------107,06

Sem Igreja
Era uma vez uma aldeia muito pobre, perdida nas montanhas. Tinha uma igreja de madeira, 

mas um incêndio reduziu-a a cinzas.  Onde  antes  exis tia a igreja, agora era um largo onde brin-
cavam as crianças. Ao domingo, a missa era na escola.

As pessoas queriam construir uma nova igreja mas era preciso muito dinheiro. Aconteceu que 
uma benfeitora deixou em herança o suficiente para a construção.

Já estava feito o projeto, quando uma vio lenta tempestade destruiu uma povoação pró xima, 
deixando os poucos habitantes na miséria. O povo reuniu-se para deliberar a melhor forma de 
os ajudar. Depois de dialogarem entre si, tomou-se uma decisão, que foi aprovada por todos. O 
chefe disse:

— As pessoas são mais importantes que as paredes da igreja. Por conseguinte, vamos dar o 
nosso dinheiro para a reconstrução da aldeia.

E foi assim que, num gesto de solidariedade, ajudaram a reconstrução das casas da aldeia vizi-
nha. O  padre, do domingo seguinte, elogiou-os, dizendo:

— Não tendes uma igreja nova de pedras frias mas sois uma Igreja  viva. Onde  há solidarie-
dade, aí habita o Senhor.

Os cristãos sentem como é grande a dignidade de serem as pedras vivas da Igreja.

   «O segredo para ser feliz é aceitar o lugar 
onde está hoje na vida, e dar o melhor de si 
todos os dias.»

Mundo das mensagens

Contas da Capela da Sr.ª da Graça - Quintela - (Ano de 2019)

Receitas:
1. Esmolas e Promessas------------------------------------959,39 €
Despesas:
1. Luz-------------------------------------------------14,71
2. Água-----------------------------------------------46,66
3. Lembrança à organista---------------------------200,00 
4. Outros---------------------------------------------22,75
  Total---------------------------------------284,12  €
Saldo:----------------------------------------------------675,27  €

(Seiscentos e setenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos)

Pedrosa Ferreira, in «Boa noite—ler ao deitar»
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