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Não fales mal dos outros.
Demonstramos a nossa pobreza interior
quando falamos mal
das pessoas que conhecemos.
É um sinal da nossa decadência,
dos nossos ciúmes e da nossa inveja.
Se não puderes falar bem de alguém,
mantém-te calado.
E se alguém fala de ti,
conserva-te sereno;
que ninguém te engrandeça
ou apouque com os seus comentários.

Ano XXIV — n.º 42 — 20.02.16

6.º DOMINGO COMUM

“Ser fiel”

Ser discípulos de Je-
sus Cristo, mais do que 
cumprir um conjunto 
de mandamentos, é 
seguir o caminho do 
Reino (Evangelho). Já 

na Primeira Aliança, Deus não impunha a sua Lei: «Se 
quiseres, guardarás os mandamentos: ser-lhes fiel depen-
de da tua vontade» (1.ª). Deus propõe o caminho da 
vida, orientada pela sabedoria do coração (Salmo). Por 
isso, Paulo orienta-nos para a verdadeira sabedoria, a 
«sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que já antes dos 
séculos Deus tinha destinado para a nossa glória» (2.ª). 
É preciso abrir-se ao dom do Espírito Santo! 

 



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel José Torcato Soares Batista, m.c. uma pessoa 

amiga; aniv. por Joaquim de Freitas, m. c. Benvinda dos Anjos Freitas; aniv. 
por Mário Ferreira Nogueira, m.c. a esposa. 

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Virgínia de Jesus Costa Araújo, m.c. os netos 
Sandra, Joel, Cláudia e Afonso; aniv. por Severino Fernandes da Costa e 
filho, m.c. a família.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Rosa Carvalho Vieira, m.c. as filhas Glória e Elvira;  aniv. 

por M.ª Emília Gonçalves e marido, m.c. os filhos; aniv. por José António 
do Couto, esposa, sogros e cunhados, m.c. a filha M.ª Amélia; aniv. por M.ª 
Rosalina Almeida da Silva, m.c. o marido Calisto Cândido da Silva.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Almerinda Fernandes, pais, nora e Alfredo Augusto 
Lopes Fernandes, m.c. a família; por Adosinda Gonçalves Vaz e familiares, 
m.c. a filha Olívia.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—30.º  dia por Angelina Gomes Ribeiro, m.c. a família.
19,30  ” — SANTUÁRIO—por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, 

m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; por Avelino Morais da Rocha, m.c. a 
Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Clemente José Vieira, m.c. a Ana; por José Rodrigues 

do Vale, m.c. a Confraria.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por António Rodrigues do Vale, m.c. o filho Manuel; aniv. 

por José Alberto Castro, esposa, Horácio Lopes e esposa, m.c. M.ª Alice 
Castro; aniv. por José Carvalho, m.c. a esposa.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Iara Queirós e filhos, m.c. M.ª Emília Queirós Pereira; por 
Armando Augusto Pereira e familiares, m.c. o filho António Neves Pereira.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ”  — QUINTELA—aniv. por Deolinda Oliveira Fonseca Leite,marido, filhos e 

sogros de M.ª Amélia; por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Ro-
drigues, Fernando Baía Macedo e M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. M.ª 
Júlia Rodrigues.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por José Leite Oliveira, António Carlos Silva Oliveira, João Fraga, 

Joaquina Leite, Júlia Fernandes e Guilherme António da Silva, m.c. José da 
Silva Oliveira; aniv. por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; 
aniv. por Adelaide Carolina da Costa, marido, filho e genro, m.c. a família; 
por Augusto José Pereira e Adosinda da Cruz, m.c. a filha Fátima; por Al-
berto Joaquim Cruz e esposa, m.c. a filha Fátima Sousa; por Manuel José 
Gomes, esposa Camila Nascimento Costa e Deolinda dos Prazeres Silva, 
m.c. a família; por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares 
de Virgínia Pereira; por M.ª das Neves Vieira, m.c. o Sagrado Coração de 
Jesus. 

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

Ave; aniv. por José Rodrigues Soares, m.c. a família. 

AVISOS: 

Recolha de "monstros":
Na próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro, ocorrerá a recolha de "monstros", 

lixo grosso, que deve ser colocado nas ruas principais, junto aos contentores, até às 
8 horas da manhã desse dia.

Perguntaram ao Rabi Aquiba por que se recusou a fazer, na sinagoga, a leitura 
da Torá (Livro da Lei). A resposta foi clara: "Pelo culto do templo. Recusei-me a ler 
unicamente porque, antes, não percorri o texto, duas ou três vezes (não me tinha 
preparado). Um homem, de facto, não tem direito de proclamar as palavras da Torah 
diante da comunidade, se, primeiro, não as repetir para si mesmo, duas ou três vezes".

Precisamos de leitores assim. Porque se a leitura é um ato de encarnação, uma 
má leitura é um aborto da Palavra, mata à nascença.

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

Waldemar Valle Martins

CONTAS DA IGREJA DE VILELA (ANO DE 2019)

Receitas:
  1 — Esmolas e peditórios das Eucaristias------------------------3.040,00
 2 —   Sagr.  Coração de Maria e Sagr.  Famílias--------------------120,00
  3  —  De batizados------------------------------------------------215,00
 4  —  De funerais ---------------------------------------------------400,00
  5 — Saldo do ano anterior-----------------------------------------4,99
        TOTAL---------------------------------------------------------3.779,99  €
Despesas:
 1 — Luz--------------------------------------------------------379,46
 2 — Limpeza da Igreja-------------------------------------------490,00
 4 — Guisamentos para o culto-----------------------------------36,89
 5 — Flores-----------------------------------------------------681,00
 6 — Seguro---------------------------------------------------125,00
 7 — Despesas bancárias--------------------------------------------83,20
 8 — Reparações (carpintaria, c. civil, sinos, pichelaria...)-------1.409,29
 9 — Aquisições---------------------------------------------------271,00
10 — Diversos------------------------------------------------------150,75
11 —  Fogo da Páscoa---------------------------------------------130,00
      TOTAL---------------------------------------------------------3.756,59  €
Saldo:-------------------------------------------------------------------------------  23,40 €

  (Saldo de vinte e três euros e quarenta cêntimos)


