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                         TAÍDE e VILELA

29.º DOMINGO COMUM

“Servir e dar a vida”

Exigência, radicalidade: o que nos 
parece difícil, Jesus Cristo assumiu-
-o de forma absoluta, para nos salvar. 
Sem medo, «permaneçamos firmes na 
profissão da nossa fé» (2.ª)! No texto do 
evangelho segundo S. Marcos, depois de ter feito aos após-
tolos o terceiro anúncio da Paixão, Jesus Cristo revela-lhes 
o segredo do seu caminho. Ele é «o justo, meu servo» que 
ofereceu «a sua vida como sacrifício de expiação» (1.ª). E, 
mesmo que Tiago e João não o compreendam, Ele repete a 
necessidade de passar pela Cruz, a importância de «servir 
e dar a vida pela redenção de todos» (evangelho). Carre-
gando sobre si as nossas fraquezas, Jesus Cristo revela-nos 
a misericórdia divina, faz-nos participantes dos bens ofe-
recidos aos «que esperam na sua bondade» (salmo).
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A felicidade,
tal como a 
harmonia
musical,
é quando toda 
a tua existência
se reúne numa 
completa
concordância,
nem que seja só 
por um instante.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—pelos avós e tios de Glória Rocha Pereira; pelas Almas do Purga-

tório, m.c. Lídia Teixeira; por  João Vaz da Mota e Angelina Gomes Ribeiro, 
m.c. o filho João.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José Martins Pereira, esposa e avós de M.ª de Jesus 
Araújo Pereira; por M.ª Vieira, m.c. a família.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por João de Oliveira Coelho, m.c. a irmã Teresa; por Abílio de 

Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. o filho Manuel; por 
Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por José Afonseca, avos e tios, m.c. a esposa e filha; 
por Emília Rodrigues, Domingos Rodrigues da Costa e Joaquim Silva Da 
costa, m.c. a filha M.ª de Fátima.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Adília Gomes de Matos, m.c. a amiga Rosa dos Anjos; 

aniv. por Albino José Pereira, Rosa Joaquina Vasconcelos e familiares, m.c. 
o filho Francisco Vasconcelos e esposa; por Domingos Sampaio, esposa e 
filha, m. c. o filho António e neta Andreia.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Domingos José Rodrigues da Costa, pai e avós, 
m.c. a família; por Amândio Santos Silva, m.c. a esposa M.ª de Jesus Castro.

QUINTA 
19,30 horas — SANTUÁRIO—por José Manuel Carvalho, m.c. a esposa; pelas intenções 

de Virgínia da Silva, m.c. a Confraria.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—por Joaquim Adriano Rodrigues Araújo, m.c. a esposa e filhos; 

por Custódio Gomes de Matos, m.c. a família; por M.ª da Luz Gomes Soares 
e marido, m.c. a família Matos. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Joaquim Gomes de Castro, m.c. um casal amigo; por Mª 
da Silva Lima, m.c. a Confraria. 

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ” — QUINTELA—por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues, M.ª 

do Carmo Fernandes Lima e Fernando Baía, m.c. M.ª Júlia Rodrigues; por 
Vítor Emanuel Silva Carvalho, Aurora de Jesus Macedo Vieira e João da 
Silva Fernandes, m.c. uma pessoa amiga; por João Baltasar Rodrigues da 
Fonseca, pais e sobrinho José Joaquim Coimbra Afonseca, m.c. a família.

DOMINGO   
08,00 horas — aniv. pelos pais, marido e irmãos de Margarida Moutinho; por João Veloso, 

Rosalina dos Anjos e António Veloso, m.c. a família; por Alberto Joaquim 
da Cruz, esposa, João Paulo Oliveira e esposa, m.c. Rosa M.ª Cruz Oliveira; 
por Hilário Pereira, m.c. Virgínia Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e 
familiares de Virgínia Pereira; por Salvador Augusto e Clementina da Silva, 
m.c. a filha M.ª José; por Preciosa M.ª Sirgado Batista, avós e tios, m.c. os 
pais.

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

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

«Nenhum caminho é mais errado para a felicidade do 
que a vida no grande mundo, às fartas e em festanças.»

Arthur Schopenhauer

AVISOS:
Dia das Missões:

O próximo domingo é dia das Missões. O peditório das Eu-
caristias reverterá em seu favor.

            “(Olha!!!)”
  Olha para trás!
  Vê os obstáculos que já superaste. 
  Vê quanto já aprendeste nesta vida 
  e quanto já cresceste.
    Olha para a frente! 
		 	 	 Não	fiques	parado,
    levanta-te quando tropeçares e caíres. 
		 	 	 Estabelece	metas,	tem	um	plano
		 	 	 e	prossegue	com	firmeza.
  Olha para dentro!
  Conhece o teu coração e analisa os teus projetos. 
  Mantém puros os teus sentimentos.
		 Não	deixes	que	o	orgulho,	a	vaidade	e	a	inveja	
  dominem os teus pensamentos e o teu coração.
    Olha para o lado!
    Socorre quem precisa de ti. 
    Ama o próximo 
    e sê sensível para perceber as necessidades 
    daqueles que te cercam.
  Olha para baixo!
  Não pises ninguém ... 
  Percebe as pequenas coisas 
		 e	aprende	a	valorizá-las.
    Olha para cima!
		 	 	 Há	um	Deus	maior	do	que	tu,	
    que te ama muito 
    e tem todas as coisas sob o seu controle.
  Olha para Deus!
		 Percebe	a	profundidade,	
		 a	riqueza	e	o	poder	da	bondade	divina.	
  Sente esse Deus que olha por ti 
  e está contigo todos os dias da tua vida!!! 
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