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Espalha a felicidade à tua volta
— divide o “mal” pelas aldeias.

Toma nota da tua infelicidade num
diário e guarda-o para o momento
em que te sentires suficientemente
forte para o confrontar.

34.º DOMINGO COMUM

“ESTARÁS COMIGO NO PARAÍSO”

No último domingo do Ano 
Litúrgico celebramos a Sole-
nidade de Jesus Cristo, Rei do 
Universo. «Tu apascentarás o 
meu povo de Israel, tu serás rei 
de Israel» (1ª). David, pastor e 
rei de Israel, é profecia do verdadeiro Pastor e Rei: Jesus Cristo, 
enviado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo. Ele veio de junto 
do Pai para nos salvar, para reconciliar «consigo todas as coisas» 
(2.ª). É o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que vai à procura da 
que anda perdida e a carrega aos ombros. É o pastor que quer 
reunir num só rebanho todas as ovelhas: «Hoje estarás comigo 
no Paraíso» (evangelho). É o motivo da nossa alegria: «Vamos 
para a casa do Senhor» (salmo). A paz que obtém «pelo sangue 
da sua cruz» dá-se pela renúncia a toda a espécie de honra e 
poder. O seu único poder é o do amor e do perdão.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves; pelos 

avós e tio de Hugo Fonseca; por M.ª de Jesus Leite e António Batista Araújo, m.c. 
a família; por Silvina Pereira e filhos, m.c. o filho José Silva Lurdes.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—7.º dia por José Mendes da Silva, m.c. a família; aniv. pelo sr. P. 
José de Castro Torres; por Manuel de Oliveira, esposa e familiares, m.c. a filha 
Elisa.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa M.ª Celeste Gonçalves; por 

M.ª de Jesus Leite e António Batista Araújo, m.c. a família; por Abílio de Jesus 
Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha Teresa; por Custódio 
Gomes de Matos, m.c. a família.

19,30  ”  —  SANTUÁRIO—aniv. por José Manuel Araújo e pais, m.c. a irmã Rosalina; por 
Hilário Ramos Silva, m.c. a família; por António Lopes Fernandes e familiares, 
m.c. M.ª de Jesus Fernandes Pereira.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel Freitas Mota, m.c. a esposa; por Agostinho Gomes 

da Silva e familiares, m.c. a esposa e filhos; pelos avós e tios de Glória Rocha 
Pereira; por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. Manuel Matos.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por José Cunha, M .ª Rosa Vaz e filhos Salvador, António e 
Deolinda Cunha, m.c. José M.ª Cunha; por José Rodrigues Magalhães, António 
Joaquim Gonçalves Magalhães e Ermelinda Rodrigues, m.c. M.ª Eufrásia Maga-
lhães; por António Cândido Gonçalves, m.c. a família.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Amélia da Silva, m.c. a sobrinha e afilhada Manuela; por 

Rosa Ribeiro Mendes, m.c. a família; por José Fernandes Antunes, filho Jorge, 
Alexandra, António Couto Antunes, Amélia Vasconcelos Pereira Dias, M.ª Gon-
çalves Rodrigues de Carvalho e familiares de António José Couto Antunes; por 
Angelina Gomes Ribeiro e João Vaz da Mota, m.c. o filho João.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por José Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa Araújo e pais, 
m.c. a família; por Adelino da Silva e M.ª Silva Ferreira, m.c. os filhos Rogério e 
Agostinho; por M.ª Ferreira, m.c. a Confraria.

SÁBADO
18,00 horas —  pelo povo.
19,00  ”  —  QUINTELA—por Amândio Rodrigues, pais, irmãos e familiares, m.c. a esposa 

Olímpia; por João Nogueira e esposa, m.c. as netas Sónia e Sandra; por Aurora 
Oliveira Leite, Armando Alberto Ferreira, Bernardino Viegas e M.ª Judite Ro-
drigues, m.c. a família; por João Baltasar Rodrigues da Fonseca, pais e sobrinho 
José Joaquim Coimbra Afonseca, m.c. a família.

DOMINGO
08,00 horas —  por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares de Virgínia Perei-

ra; por Fernando Augusto Barros Oliveira, esposa, filhos, M.ª Júlia Barros Oli-
veira, Mário Pereira Macedo, filhos, António Joaquim Oliveira Macedo e Alberto 
Fernando da Cunha, m.c. o filho de Manuel António Pinto Oliveira; por Palmira 
Ferreira Faria, m.c. a amiga Lúcia; por Joaquim Rodrigues, mãe, sogros e fami-
liares, m.c. a família; por José Joaquim Fernandes, m.c. a filha M.ª Soledade; 
por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; por Manuel Joaquim Pe-
reira e filho, m.c. a filha Rosa.    

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

44.º aniv. do G. D. P. A.—pelos diretores, sócios, técnicos, atletas e benfeitores 
falecidos. 

«A morte vos espera em toda a parte; se fordes pru-
dentes, esperai vós por ela em todo o lugar.»

São Bernardo

      

AVISOS:   
        Relatório de Contas Romaria - Ano 2022:

Receitas
Peditório na freguesia de Taíde---------------16.715,20 €
Peditório fora da freguesia-----------------------9.225,00 €
Aluguer de lugares--------------------------------5.330,00 € 
Esmolas/donativos (santuário, na Romaria)---12.096,49 €
Diversos----------------------------------------------400,00 €
Apoio da Junta de Freguesia (*)
Total de receitas--------------------------43.766,69 €uros

Despesas
Serviço religioso----------------------------------4.585,00 €
Espetáculos musicais--------------------------15.638,55 € 
Espetáculos pirotécnicos----------------------10.149,67 € 
Ornamentação------------------------------------7.000,00 €
Diversos----------------------------------------------988,34 €
Manutenção de Ordem Pública (GNR)----------3.273,58 €
Total despesas-----------------------------41.635,14 €uros

Saldo----------------------------------------------2.131,55 €uros
(*) A Junta de Freguesia de Taíde efetuou o pagamento do 

aluguer de contadores e consumo de energia.

                         Oração do bom humor
Senhor, dai-me uma boa digestão,
mas também algo para digerir.
Dai-me a saúde do corpo, mas também
o bom humor, necessário para mantê-la.
Dai-me, Senhor, uma alma simples,
que saiba aproveitar tudo o que é bom
e que não se assuste quando o mal chegar,
e sim que encontre a maneira de colocar as coisas no lugar.
Dai-me uma alma que não conheça o tédio
nem os resmungos, suspiros e lamentos,
e não permitais que eu me atormente demais
com essa coisa incómoda demais chamada “eu”.
Dai-me, Senhor, senso de humor!
Amém.                                                                  S. Tomás Moro


