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                         TAÍDE e VILELA1251

  A felicidade
  é «como
  uma flor
  debaixo
  da neve.

    Quando o
    sol brilha no
    teu coração,
    os raios
    podem ser
    vistos no
    teu rosto».

DOMINGO da SANTÍSSIMA TRINDADE

SABEDORIA DE DEUS

A palavra de Deus fala de sa-
bedoria, glória, esperança, amor 
e verdade. O Senhor Jesus Cristo 
vem ensinar a verdade com a ajuda 
do Espírito Santo: «Quando vier o 
Espírito da verdade, Ele vos guiará 

para a verdade plena» (evangelho). Ora, a beleza e a ordem da 
Criação, «obra das vossas mãos» (salmo), remetem para Jesus 
Cristo. Ele é a «Sabedoria de Deus» presente no ato criador: 
«Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente; [...] quan-
do lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como 
arquiteto, cheia de júbilo, deleitando-me continuamente na sua 
presença» (1.ª). No Filho, pelo Espírito, somos filhos amados 
do Pai, chamados a viver como filhos da luz e da verdade. Pelo 
batismo, somos fortificados com uma esperança que «não en-
gana» (2.ª). Peçamos a perseverança no amor trinitário.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª de Jesus Leite, m.c. a família; por Domingos Ve-

loso Sampaio, esposa e filha, m.c. a filha Rosa Sampaio; em honra de S. 
António e Santíssimo Sacramento, m.c. Agostinho Barros Rodrigues.

TERÇA
18,30 horas — IGREJA— confissões para os meninos das comunhões e seus familiares.
QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Patrocínia Guimarães, marido e filho, m.c. Domingos 

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

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Isilda Leite e João Pereira Monteiro, m.c. os fi-
lhos; por Amândio Gonçalves Vaz e esposa, m.c. os filhos M.ª e Rogério.

QUINTA  — Dia do Corpo de Deus — Dia Santo de Guarda.
09,00 horas — VILELA—pelo povo.
10,30  ”  —  SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de 

Ave; por Francisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardoso, m.c. a 
filha Rosa Monteiro.

11,30  ”  —IGREJA—Festa da Eucaristia e da Fé—por António Sousa Vale e Adília da 
Costa, m.c. a família.

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

por João Manuel da Costa e esposa, m.c. a filha Lurdes Costa; por Delfim 
Rodrigues e filho, m.c. a esposa M.ª Celeste Gonçalves.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por António Joaquim Sousa, M.ª Conceição Silva e avós, 
m.c. o filho Francisco; por Adelino Fernandes Pereira, António Lopes Fer-
nandes e João Carlos Soares, m.c. a esposa Lila.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo. 
19,00 ” — QUINTELA—aniv. por Amândio Rodrigues da Silva, m.c. a esposa, filhos 

e netos; aniv. por Paulo Fonseca e pais  de Teresa Fernandes; por José 
Fernandes Antunes, Jorge do Couto Antunes e filha Alexandra, m.c. a 
Rosa; por Vítor Emanuel Silva, José Rodrigues e familiares, m.c. a família.

DOMINGO 
08,00 horas — aniv. por Manuel António Cunha Marques, m.c. a filha Assília Vale e Car-

los Marques; aniv. por Artur Maia, m.c. o amigo António Sousa; por Aldina 
da Conceição Ramos Batista e familiares, m.c. a filha Mara; por Fernando 
Augusto Barros Oliveira, esposa e filhos e Isaura do Carmo Macedo, m.c. o 
filho de Manuel António Pinto Oliveira; por Américo Lemos, esposa, João 
Veloso, esposa, António Veloso e Leopoldina Araújo, m.c. Fátima Veloso; 
por José Joaquim Fernandes, m.c. a filha M.ª Soledade.

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

to de Ave; aniv. por  António Augusto Monteiro Pereira, m.c. a irmã 
Armandina.

«O importante não é vencer todos os dias, mas 
lutar sempre.»

Waldemar Valle Martins

AVISOS:           

Comunhões:
Haverá encontros com as crianças 

que na quinta-feira farão a primeira 
comunhão e profissão de fé, nesta se-
gunda, terça e quarta, às 17,15 horas, 
na Igreja paroquial de Taíde.

Na terça-feira haverá Confissões para elas, seus 
familiares e qualquer outra pessoa que queira re-
conciliar-se, das 18,30 às 19,45 horas.

Vacinação e identificação eletrónica de canídeos: 
Ocorre, nesta semana, a vacinação e 

identificação eletrónica de cães:
Em Vilela, no dia 14 de junho (terça-fei-

ra), pelas 10,30 horas, junto à Igreja.
Em Taíde, no dia 15 de junho (quarta-

-feira), às 9 horas, no Terreiro da Feira, em Porto de Ave 
e, às 10,30 horas, junto à Capela de Quintela.

Vacine e identifique o seu animal!

Recolha de «monstros» (lixo grosso):
O lixo deve ser colocado nas ruas princi-

pais, junto aos contentores, até às 8 horas 
da manhã do dia da recolha.

Será recolhido:
Em Taíde, no dia 14 de junho (terça-

-feira).
Em Vilela, no dia 15 de junho (quarta-

-feira). 
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