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Saúde, alegria e fé andam sempre de mãos 
dadas.

Quando enfrentamos a vida com alegria e 
fé em Deus temos sempre a almejada saúde.

Cultivar o bom ânimo é importante e efi-
caz remédio contra os males da saúde. Cul-
tivando a fé, entendendo que Deus nos ama 
e sempre quer o melhor para nós, consegui-
remos vencer os obstáculos que nos apare-
çam.

4.º DOMINGO da QUARESMA

“A LUZ DO MUNDO”

No evangelho segundo S. João, o verbo «ver» 
possui um sentido teológico: está relacionado com 
a atitude de «acreditar». É o caso do fragmento 
evangélico proposto para este domingo, em que 
nos é apresentado o segundo sinal do itinerário 

da Iniciação Cristã: a luz.
Jesus Cristo cura «um cego de nascença» com «um pouco de lodo» feito com saliva 

e terra. Como não lembrar o ato criador, descrito no livro do Génesis?! Primeiro, 
Deus fez existir a luz. Uns dias depois, modelou o homem com barro da terra, 
insuflou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivo.

Agora, Jesus Cristo renova o ato criador: primeiro, apresenta-se como «a luz do 
mundo» e, depois, cospe na terra com saliva, faz um pouco de lodo e unge os olhos 
do cego.

Os olhos lavados permitem ver a luz. No Batismo, a água purifica do pecado e 
faz nascer para uma vida nova, a vida dos «filhos de Deus» ou «filhos da luz», como 
lembra hoje a Carta aos Efésios. Na verdade, Jesus Cristo não só ilumina os olhos, 
mas também, e principalmente, o coração do cego. Com os seus próprios olhos, 
este pode acolher agora no coração Aquele que é «a luz do mundo». Como um 
recém-batizado ao professar a fé, «o homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: 
“Eu creio, Senhor”.»

A narração mostra que o processo de ver/acreditar pede uma interiorização, uma 
dinâmica apoiada no alimento da «palavra que sai da boca de Deus». «Precisamos de 
entrar em confidência assídua com a Sagrada Escritura; caso contrário, o coração 
fica frio e os olhos permanecem fechados, atingidos, como somos, por inumeráveis 
formas de cegueira» (Papa Francisco).
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Noémia Cardoso, m.c. Arminda Lopes; por Manuel Ma-

chado, m.c. a filha Rosa; por Custódio Gomes de Matos, m.c. a família; por 
Firmino José Gomes e esposa, m.c. Guilhermina Gomes.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por Rosa de Jesus Castro e filha M.ª Augusta Castro Silva, 
m.c. Sebastião Afonso da Silva; por Américo Batista da Silva, m.c. a família; 
por Manuel Mendes da Silva Morais, Rosa de Jesus Rodrigues do Vale, Fran-
cisco Manuel Silva Morais, Adília Mendes e familiares, m.c. a esposa.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—30.º dia por Vânia Sofia Castro Silva, m.c. a família. 
19,30  ”  — SANTUÁRIO—30.º dia por M.ª Machado Lopes, m.c. a filha Alzira Machado 

Lopes; por M.ª da Conceição Sousa, m.c. o filho Armindo Mesquita; pelos pais 
e avós de M.ª de Jesus Araújo Pereira Duarte.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves; por 

Adriano Miranda, m.c. a esposa; por João Oliveira Coelho e pais, m.c. Teresa 
Coelho; por Adelino Amaro Pereira, esposa, filhos, genro, noras e netos, m.c. 
Glória Rocha Pereira.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por Tributina de Carvalho e familiares de Dulcídio Soa-
res; por Almecinda Rosa Afonso, José Afonso Fonseca, António Afonso Fonseca 
e Teresa Jesus Afonso, m.c. a família; por João da Silva, m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por M.ª Arminda Antunes Sousa, m.c. o filho António; 

aniv. por Joaquim Gomes de Castro e pais de M.ª da Conceição Oliveira Cas-
tro;  por Alberto Santos Silva e Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. os filhos.

SEXTA
21,00 horas — QUINTELA—Procissão de velas em honra de Nossa Senhora da Graça.
SÁBADO
15,00 horas — QUINTELA—Eucaristia em honra de Nossa Senhora da Graça.
18,00 ”  — pelo povo.
DOMINGO
08,00 horas — aniv. por José Joaquim Fernandes, m.c. a filha M.ª Judite; aniv. por Arlindo 

Sampaio Vieira, m.c. a família; aniv. por Delfina M.ª da Cruz e marido, m.c. 
a família; por Manuel Freitas e Virgínia Cristina Freitas Moreira Alves, m.c. 
Deolinda Freitas; por M.ª Luísa, Margarida da Silva Rodrigues e marido, m.c. 
Albina; por Salvador Augusto e Clementina da Silva, m.c. a filha M.ª José; 
por Fernando Augusto Barros Oliveira, esposa, filhos, primos, tios e avós de 
Manuel Pinto Oliveira.

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

por José Manuel Torcato Soares Batista, m.c. uma pessoa amiga.

Mudança de hora:
De sábado para domingo próximos, entramos na 

hora de verão. Não esqueça de adiantar o seu re-
lógio uma hora. No domingo (dia 26), usaremos a 
hora atualizada. Thomas Edison

       

AVISOS:
Dia do Pai — 19 de março:

Comemora-se, hoje, em Portugal, o dia do Pai. 
Esta data coincide com o dia de São José, segundo 
o Novo Testamento, o marido da Virgem Maria e 
o pai adotivo de Jesus Cristo. Carpinteiro de pro-
fissão, José de Nazaré, tornou-se num modelo de 
pai e de marido, um protetor da família.

São José devotou a sua vida aos cuidados de Je-
sus e Maria. Vivendo do trabalho das suas mãos, 
como carpinteiro, sustentou a sua família com 
dignidade e exemplo. A profissão de carpinteiro 
propiciava dignidade à família. José era um ju-

deu religioso e praticante. Ele consagrou o menino Jesus no Templo, 
logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época 
por judeus piedosos. São José levava a sua família regularmente às pe-
regrinações de seu povo em Jerusalém, como, por exemplo, na Páscoa. 
Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o me-
nino Jesus ficou em Jerusalém conversando com os doutores da lei. O 
menino tinha, então, doze anos. José e Maria, aflitos, voltam ao templo 
e encontram o menino Jesus debatendo com os doutores da lei. Nesta 
ocasião, Jesus afirma que “Tinha que cuidar das coisas de seu Pai”. Esta 
é a última vez que José é mencionado na Sagrada Escritura. Todos os 
indícios levam a crer que José faleceu antes de Jesus começar sua vida 
pública. Caso contrário, ele certamente teria sido mencionado pelos 
evangelistas, como o foi Maria.

Donativos para a Cáritas: 
Capela da Sr.ª da Graça-----------------------30,32
Igreja de Taíde----------------------------------49,65
Igreja de Vilela----------------------------------80,36
Santuário de Porto de Ave------------------160,81

«A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho 
mais certo de vencer é tentar mais uma vez.»
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