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A comunicação
contribui para a reconstrução histórica 
das nossas famílias e dos nossos povos.
Derrama luz sobre os factos
e sobre quem neles participou.
Ajuda a construir a ética democrática,
num ambiente de tolerância,
de respeito, de participação e escuta. 
A comunicação
é o caminho para a humanização.

4.º DOMINGO do ADVENTO

“O Senhor está contigo”

Maria é, em perfeição, o modelo de disponibilidade à 
vontade de Deus: «Faça-se em mim segundo a tua palavra» 
(evangelho). Antes, o rei David também tinha sido convi-
dado a manifestar-se disponível para acolher os desígnios 
divinos revelados pelo profeta Natã (1.ª). Na verdade, ao 
longo da história, Deus procurou e procura corações abertos 
à aliança... Maria, a mais bela criatura, aquela que encon-
trou «graça diante de Deus» (evangelho), fez-se humilde 

e disponível para viver o projeto 
amoroso de Deus. Entremos na 
escola de Maria, acolhamos a Pa-
lavra, cantemos «as misericórdias 
do Senhor» (salmo), dêmos glória 
(2.ª) àquele que nos vem oferecer 
a esperança da salvação.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. pelos sogros, pais, irmãos e esposa de Agostinho Barros Rodrigues; aniv. 

por Pedro José Gomes, m.c. os avós; aniv. por Amélia de Jesus Azevedo Miranda, m.c. 
José Miranda; por Agostinho Mendes Dias, pais e sogros, m.c. Adelaide Jesus Pereira.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Rosa Duarte de Freitas, m.c. a família; por Silvina Jesus da 
Silva, m.c. a filha; aniv. por António Freitas Gomes, m.c. a Confraria.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Carlos da Fonseca e pais, m.c. Domingos Fonseca; por Manuel Emílio 

do Vale, António Pires, esposa e filho Manuel, m.c. José Fernandes Pires e esposa; por 
marido e familiares de Guilhermina Costa e Castro; por Custódio Macedo, filho e neta, 
m.c. M.ª Isabel Gonçalves.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Antero Gomes, Manuel Antunes e M.ª Pereira, m.c. a esposa 
Virgínia Antunes; por Celestino Vaz, Jonatthan Vaz e François Lopes, m.c. Alzira Ma-
chado Lopes; por José M.ª Rodrigues, Virgínia do Carmo Araújo, Carlos de Araújo, pais 
e irmãos, m.c. os filhos.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Silvina Leite Gonçalves, marido e pais, m.c. Joaquim Lopes; por M.ª 

da Luz Gomes Soares e marido, m.c. a família Matos; pelas Almas do Purgatório, m.c. 
Guilhermina Gomes; por João Vaz da Mota e esposa Angelina, m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José Manuel Carvalho, m.c. a filha Eliana Sousa Carvalho; por Rosa 
de Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel Silva Morais, Adília Mendes e familiares, 
m.c. Manuel Mendes Morais e esposa; em honra de S.ta Ana, m.c. Albertina Rosa Silva 
Vieira.

QUINTA
16,30 horas — VILELA—aniv. por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; aniv. por Lino Fernandes 

Vasconcelos, esposa e David Alves Pereira, m.c. a família; por Avelino Fernandes e es-
posa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes; pelas Almas do Purgatório, m.c. Lídia M.ª 
Teixeira.

SEXTA
08,00 horas —  aniv. por Manuel Barbosa Vieira, m.c. a mãe; aniv. por Aduário Augusto da Cruz e fa-

miliares, m.c. a família; aniv. por M.ª Freitas, m.c. a neta Lúcia; por José Leite Oliveira, 
m.c. José da Silva Oliveira; por Domingos Gonçalves, Ainda Gonçalves e  filho António, 
m.c. o filho Casimiro; por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; por Salvador 
Augusto e Clementina da Silva, m.c. a filha M.ª José; por Américo Lemos, Emília de 
Araújo, João Veloso, Rosalina Anjos Couto e António Veloso, m.c. Manuel Lemos.

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

Lopes Fernandes, m.c. a esposa e filhos.
SÁBADO
10,00 horas — QUINTELA—aniv. por João Nogueira, m.c. a esposa; aniv. por M.ª da Luz Silva Rodri-

gues, irmã e pais, m.c. a família; pelos pais  e avós de António Sá;
DOMINGO  
08,00 horas —  aniv. por M.ª de Fátima da Silva, m.c. a filha Judite Sousa; aniv. por Augusto José 

Pereira e Adosinda da Cruz, m.c. a filha Leonor; por José Manuel Viegas da Cruz, pais, 
sogros e cunhado, m.c. a esposa; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira e 
Joaquim Sousa, m.c. Fátima Vieira; por José Leite Oliveira, António Carlos Silva Oli-
veira, João Fraga, Joaquina Leite, Júlia Fernandes e Guilherme António da Silva, m.c. 
José da Silva Oliveira; por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares de 
Virgínia Pereira; por Manuel José Gomes, esposa Camila Nascimento Costa e Delfina 
dos Prazeres Silva, m.c. a família; por Fernando Augusto Barros Oliveira, José Alberto 
Macedo Pinto, António José Pinto Oliveira e M.ª da Glória Macedo Pinto, m.c. o filho 
Manuel Pinto Oliveira.  

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

por António José Rodrigues de Barros, m.c. a família. 

AVISOS: 
«Estaremos perante um grande empobrecimento cultural e espi-

ritual se amanhã as crianças começarem a pensar que o Natal é só 
compras e prendas, e já nada souberem do Menino nascido em Belém 
há mais de 2000 anos e que veio realizar a maior revolução de que há 
memória no coração da humanidade. Se nós já não sabemos contar a  
história, haverá só compras, prendas, doces e sorrisos, e pais-natais 
nos hipermercados, mas o milagre não acontecerá. E Natal sem mi-
lagre, que Natal é?»

ORAÇÃO PARA A CEIA DE NATAL
Deus do Natal e de todos os dias, doador de todos os dons, nós te agrade-

cemos pelas muitas maneiras com que nos abençoas 
e por cada pessoa reunida ao redor desta mesa.

Abençoa-nos, Senhor, a nós, à nossa comida e à 
nossa companhia.

 Abençoa, Senhor, aqueles que amamos e que não 
estão aqui connosco.

Recordamos, com gratidão e amor, o teu humil-
de nascimento nas nossas vidas e oramos pelos que 
não têm comida, nem família, nem amizade neste 

momento.
Recordamos o estábulo em que Tu nasceste e oramos por quem não tem 

onde viver.
Recordamos a tua fuga para o Egito e rezamos pelos perseguidos e refu-

giados.
Juntamente com os teus anjos, damos glória a Deus nas alturas e rezamos 

pela paz e pela boa vontade entre os homens na terra.
Ajuda-nos a ver o que realmente importa e a responder com fé, esperança 

e amor.
Faz do nosso coração um presépio para o Menino Jesus.
Mantém-nos seguros e perto de Ti neste ano que está a chegar.
Porque Tu és nosso Senhor, no Natal e sempre. Amém.

Dom Anthony Fisher

          

(D. António Couto - "A Estação de Natal", ed. Paulus)

Aos paroquianos e amigos 
deseja 

Abençoado e Feliz Natal  
o P e. Augusto


