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12.º DOMINGO COMUM

“Não tenhais medo”

A missão confiada aos discípulos (já recordada no 
domingo passado) não está isenta de riscos e perigos. 
O arauto da palavra divina nem sempre é bem acolhi-
do. Há momentos em que só pode contar com Deus. 
É o caso de Jeremias (1.ª) diante da hostilidade dos 
seus contemporâneos (até dos amigos!). E o caso do 
salmista, que invoca o auxílio divino (salmo) para a 
sua situação dramática. «Não tenhais medo» - diz Jesus 
Cristo (evangelho). O mal, a ódio, o pecado, a morte, 
não têm a última palavra. Ainda que o presente possa 
parecer envolvido em trevas, 
«o dom gratuito», «a graça de 
Deus» é concedida a todos «com 
abundância» (2.a). 
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Quem é pobre
espera sempre que cheguem
tempos melhores.
Há muitos anos
que se espera de verdade
o que se chama a terceira via.
“O clamor dos pobres”
sobe até ao Céu,
de forma cada vez mais nítida e impetuosa.
Hoje como ontem,
Deus continua a gritar:
«Que fizeste do teu irmão?»



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—7.º dia por António José Fernandes de Azevedo, m.c. a família.
19,30  ” — SANTUÁRIO—a substitir a de 30.º dia por António Lopes Fernandes, m.c. a esposa; 

e filhos; por M.ª Pereira, Manuel Antunes e Antero Gomes, m.c. Luís Gomes; por 
José Manuel Carvalho, m.c. a esposa.

TERÇA
18,30 horas — VILELA— a substitir a de 30.º dia por Rosa M.ª do Couto, m.c. o sobrinho Manuel.
19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Agostinho Artur Queirós Pereira, m.c. M.ª Emília Queirós 

Pereira; aniv. por Rosa Jesus Castro, pais e sogros, m.c. Sebastião Afonso Silva; 
aniv. por João Rodrigues, avós, tios, sogros e primo, m.c. Joana Rodrigues.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Ana Sousa, familiares e Almas do Purgatório, m.c. M.ª Con-

ceição Sousa; aniv. por M.ª Emília Gonçalves e Parcídio Serafim Vilela, m.c. os 
filhos; aniv. por António Fernandes, esposa e netas M.ª e Rosa, m.c. Agostinho 
Barros Rodrigues; aniv. por António Geraldo Faleiro, m.c. uma pessoa amiga.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; por 
Manuel Pereira, Idalina Rogéria e José Júlio Ribeiro Cunha, m.c. a família; por 
José Rodrigues do Vale, m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Deolinda Guimarães Ferreira e Alberto Araújo Santos 

Silva, m.c. a família; por Amândio Santos Silva, m.c. Mª de Jesus Castro; por 
José Rodrigues Magalhães, Ermelinda Rodrigues e António Joaquim Gonçalves 
Magalhães, m.c. a esposa M.ª Eufrásia Magalhães.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João Machado dos Santos, m.c. as filhas Glória e Elvira; por 

Firmino José Gomes e esposa, m.c. Guilhermina Gomes; por António Rodrigues 
e marido, m.c. a sobrinha Helena Rodrigues; por Adelino Amaro Pereira, esposa, 
filhos, genros, noras e neto, m.c. Glória Rocha Pereira.

19,30  ” — SANTUÁRIO— aniv. por José Manuel Carvalho, m.c. a esposa; aniv. pelos fami-
liares de Augusta Silva, Paula Cruz, Francisco Ramos e em ação de graças a N.ª 
Sr.ª do Porto; aniv. por Iara de Jesus Queirós, m.c. M.ª Emília Queirós Pereira.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—pelos pais e avós de António Sá; por João Nogueira, Laura Rodri-

gues, Deolinda Rodrigues, Fernando Baía Macedo e M.ª do Carmo Fernandes 
Lima, m.c. M.ª Júlia Rodrigues; em honra do SS.mo Sacramento e N.ª Sr.ª da 
Graça, m.c. uma devota.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Sebastião da Cunha e irmãos, m.c. Margarida Moutinho; aniv. por 

Manuel António Cunha Marques, m.c. os filhos Assília Vale e Carlos Marques; 
aniv. por Aurélio da Silva Moreira e Rosa Antónia Abreu, m.c. José Silva; aniv. 
por Joaquim Rodrigues, m.c. a família; aniv. por M.ª da Glória Macedo Pinto, 
Fernando Augusto Barros Oliveira, José Alberto Macedo Pinto e António José 
Pinto de Oliveira, m.c. o filho Manuel Pinto Oliveira; aniv. por António Vaz, es-
posa, Maximina da Silva Vaz e filhos, m.c. a família; por Hilário Pereira, esposa, 
Ernesto Silva, esposa e familiares de Virgínia Pereira; por Alberto Joaquim Cruz 
e esposa, m.c. a filha Fátima Sousa.

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

aniv. por Ana Silva, marido e familiares, m.c. os filhos.

AVISOS: 
Recolha de «monstros»:

Na próxima quarta-feira, dia 24 junho, retoma-se a recolha de lixo 
grosso, na freguesia de Taíde. Deverá ser colocado nos locais do cos-
tume, antes das 8 horas desse mesmo dia. Solicita-se que respeitem a 
data para a colocação deste tipo de lixo, ajudando, assim, o ambiente 
e mantendo a freguesia limpa.

FALA-ME DE DEUS:

   
«Eu não sei o segredo do sucesso, mas o 

segredo do fracasso é tentar agradar a toda a 
gente.» Bill Cosby

 

Disse à amendoeira: fala-me de Deus!
E a amendoeira floriu.

Disse ao pobre: fala-me de Deus!
E o pobre ofereceu-me a sua casa.

Disse ao sonho: fala-me de Deus!
E o sonho fez-se realidade.

Disse à casa: fala-me de Deus!
E abriu-se a porta.

Disse à natureza: fala-me de Deus!
E a natureza cobriu-se de formosura.

Disse ao amigo: fala-me de Deus!
E o amigo ensinou-me a amar.

Disse ao rouxinol: fala-me de Deus!
E o rouxinol pôs-se a cantar.

Disse a um guerreiro: fala-me de Deus!
E o guerreiro depôs as armas.

Disse à fonte: fala-me de Deus!
E a fonte brotou.

Disse à minha mãe: fala-me de Deus! 
E a minha mãe deu-me um beijo na fronte.

Disse à mão: fala-me de Deus!
E a mão converteu-se em serviço.

Disse ao inimigo: fala-me de Deus!
E o inimigo estendeu-me a mão.

Disse à voz: fala-me de Deus!
E a voz não encontrou palavras.

Disse à Bíblia: fala-me de Deus!
E a Bíblia cansou-se de tanto falar.

Disse a Jesus: fala-me de Deus!
E Jesus ensinou-me o Pai-Nosso.

Disse, temeroso, ao sol poente: fala-me de Deus!
E o sol ocultou-se sem nada dizer.

Mas, no dia seguinte, ao amanhecer,
Quando abri a janela, ele voltou a sorrir-me.

(Miguel Estradé)


