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A felicidade pode ser um lugar
secreto - um sítio para onde
possas ir nas horas de sofrimento,
no qual um momento de paz pode
encher o teu coração.

  Um coração verdadeiro
  é um coração feliz.

 A felicidade, para uma criança, é
 limonada, um beliche e uma tenda.
 A infelicidade é a Geografia
 e a Matemática.

12.º DOMINGO COMUM

“JORRARÁ UMA NASCENTE”

Em cada domingo, em cada 
encontro com o Ressuscitado, 
é-nos sempre colocada a questão 
fundamental da fé. Como estou a 
viver a fé que recebi pelo batismo? 
Que testemunho dou da unidade 
própria dos batizados? «Todos vós sois um só em Cristo Jesus» 
(2.ª). Essa nascente de água, que me purificou, continua pre-
sente na minha maneira de viver? «Jorrará uma nascente [...], 
a fim de lavar o pecado e a impureza» (1.ª). E, finalmente, que 
resposta dou a Jesus Cristo quando Ele nos interroga: «Quem 
dizeis que Eu sou?» (evangelho). Nele, somos salvos pela fé e 
pelo batismo. Mas é necessário renovar sempre esta relação, 
não apenas como uma afirmação, mas como um ato de amor 
e de ação de graças: «Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora 
Vos procuro. /A minha alma tem sede de Vós» (salmo).
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Conceição do Couto e marido, m.c. a família; aniv. por 

M.ª da Glória Matos e marido, m.c. a filha Fátima; em honra do SS.mo Sacramen-
to, S. Judas Tadeu e Sr.ª das Dores, m.c. Arminda Vilela.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Clemente José Vieira e Laurides Lopes Vieira, m.c. a 
Ana; por Rosa de Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel e Adília Mendes, 
m.c. Manuel Mendes da Silva Morais e esposa.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por José Ferreira Dias, Joaquina de Castro e tios, m.c. Jerónimo Ba-

tista Dias e esposa; por M.ª Rosa Magalhães e marido, m.c. Glória Rocha Perei-
ra; por David Alves Pereira e pais, m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa Araújo e avós 
de M.ª de Jesus Araújo Pereira Duarte; por José Manuel Carvalho, m.c. a espo-
sa. 

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Adriano Miranda, m.c. a esposa; pelos avós, Ana Rodrigues Al-

ves, José Fernandes Antunes, Jorge, Alexandra, Custódia Miranda, António 
Couto Antunes, Amélia Vasconcelos Pereira Dias, M.ª Aurora Soares de Almei-
da, Joaquim Peixoto, Oscarina Peixoto e familiares de Ana de Freitas; por M.ª 
da Luz Gomes Soares e marido, m.c. Manuel Matos. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; por 
Adelino da Silva e M.ª Silva Ferreira, m.c. os filhos Rogério e Agostinho.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Joaquim Sousa, m.c. a família; por Silvina de Jesus da Sil-

va e marido, m.c. a filha M.ª Emília.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Parcídio Serafim Vilela e esposa, m.c. os filhos; aniv. por 

António Fernandes, esposa e neta, m.c. Agostinho Barros Rodrigues; por Glória 
de Jesus da Costa, marido, filhos e Agostinho Gomes da Silva, m.c. Guilhermi-
na. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Francisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardoso, 
m.c. a filha Rosa Monteiro; por Manuel Pereira, Idalina Rogéria, José Júlio 
Ribeiro da Cunha e Aurora Ramos Pereira, m.c. a família.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por Alice Reis e filhos, m.c. Alexandrina; por João Nogueira, es-

posa, Fernando Baía e M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. os filhos M.ª da 
Graça e Horácio; por Aurora Vieira e João Fernandes, m.c. a família.

DOMINGO 
08,00 horas — aniv. por M.ª da Glória Macedo Pinto, marido e filhos, m.c. o filho Manuel; por 

Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares de Virgínia Perei-
ra; por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; por Arlindo Sampaio 
Vieira, Manuel e José Barbosa Vieira, pais e sogros de Rosa de Jesus Fernandes 
Barbosa; por Manuel Matos da Silva e esposa, m.c. a filha Rosa Silva; pelos 
pais, marido e irmãs de Margarida Moutinho; por M.ª Francisca e Avelino Go-
mes de Castro, m.c. a filha Fátima e filhos; pelas Almas do Purgatório, m.c. o 
nicho do Bobeiro.

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

aniv. por Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. os filhos. 

«Agimos como se o conforto e a luxúria fossem as principais 
exigências da vida, quando tudo aquilo de que precisamos 
para sermos realmente felizes é ter entusiasmo por alguma 
coisa.» Charles Kingsleyl

AVISOS:           
Arraial das coletividades da Freguesia:

No próximo dia 30 de julho, há o Arraial 
das coletividades da Freguesia.

Em breve, podem adquirir as pulseiras 
para participação, junto das coletividades 
da Freguesia.

O que destrói 
o ser humano?

 A política sem princípios,
 o prazer sem compromisso,
 a riqueza sem trabalho,
 a sabedoria sem caráter,
 os negócios sem moral,
 a ciência sem humanidade
 e a oração sem caridade.

Mohandas Karamchand Gandhi (1869 - 1948) 

    


