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JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

“Vinde, benditos de meu Pai”

Jesus Cristo não é um rei à maneira do mundo. Já o 
sabemos! N’Ele, a realeza não é um título honorífico 
ou um estatuto, mas um estilo de vida marcado pelo 
serviço e pela doação da vida. A vitória que proclama 
não é a do poder, mas a do amor e da vida. Só o amor 
total o torna capaz de aniquilar todos os «inimigos», 
incluindo a «morte» (2.a). Por isso, para celebrar o «Rei 
do Universo», a Igreja lembra o pastor que «vigia o seu 

rebanho» (1.a), o acompanha e 
«guia pelas sendas direitas» 
(salmo). E, sobretudo, se torna 
presente e visível nos «irmãos 
mais pequeninos» (evangelho).
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Comunicar é partilhar.
Precisas de partilhar as tuas ideias, 
os teus sentimentos,
os teus pensamentos.
Também os outros
precisam de partilhar.
A comunicação é um facto 
fundamentalmente humano.
É uma experiência de revelação. 
Mediante a comunicação
revelamo-nos aos nossos interlocutores 
e penetramos nas dimensões
menos visíveis da realidade. 
Comunicar é partilhar.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel Freitas da Mota, m.c. a esposa; por Adília Gomes de Ma-

tos, m.c. a amiga Rosa Machado; por Custódia Oliveira, marido, Clementina Amélia 
Miranda e marido, m.c. o sobrinho Fernando Miranda; por Custódio Gomes de Matos, 
m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. pelo sr. P. José de Castro Torres; por António Pinto dos Santos, 
esposa, Matias Vieira Reis e Almerinda Fernandes, m.c. Fernanda Santos e marido; 
por José Guilherme Pereira da Silva, m.c. a esposa e filhos.

TERÇA
18,30 horas — VILELA— por M.ª Aurora Alves Monteiro da Silva, pais, irmãos Domingos e Beatriz, 

m.c. a família Gomes; por José Joaquim da Costa e esposa, m.c. o filho Laurentino e 
nora Fátima; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; por Amândio José de Castro, 
m.c. a família. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Celestino Vaz, Jonatthan Vaz e François Lopes, m.c. Alzira Ma-
chado Lopes; por António Paulino Oliveira, M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia Adelaide 
Gonçalves, António Gonçalves Fernandes e Alfredo Augusto Lopes Fernandes, m.c. a 
esposa M.ª de Fátima; por Silvina Jesus da Silva, m.c. a filha.

QUARTA
18,30 horas — VILELA— pelos avós e tio de Sabrina Fonseca; por Mário Ferreira Nogueira, m.c. a 

esposa; por Adelino Amaro Pereira, esposa, filhos, genros, noras e neto, m.c. Glória 
Rocha Pereira; pelos associados da Irmandade de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por M.ª Amélia da Silva, m.c. o irmão João; por Carlos Soares 
“Fafe” e Adelino Pereira, m.c. a esposa; pelas intenções de Virgínia da Silva, m.c. a 
Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—pelas Almas, m.c. Rosa Sousa; por António Moura Vieira, sogros e 

pais de Albertina Rosa Silva Vieira; em honra de Nª Sr. ª do Porto de Ave, m.c. Celeste 
Fernandes Ribeiro.

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

Sousa; por Silvina Nogueira Costa e avó, m.c. José Guilherme; por M.ª da Luz Gomes 
Soares e marido, m.c. a família Matos; por Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina 
Celeste Gonçalves, m.c. a filha Teresa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—42.º aniv. do G.D.P.A.—pelos sócios, diretores, benfeitores, técnicos e 
atletas já falecidos; por Joaquim Gomes de Castro, m.c. a esposa; por M.ª Vieira, m.c. 
a Confraria.

SÁBADO
10,00 horas — QUINTELA—por Domingos Gonçalves da Silva e Carolina Oliveira Soares, m.c. o genro 

Carlos; por Manuel Gonçalves e familiares de Aurora Magalhães; por João Nogueira, 
Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues, Fernando Baía Macedo e M.ª do Carmo Fernandes 
Lima, m.c. M.ª Júlia Rodrigues.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Cláudio Manuel Veloso e Sérgio Armando, m.c. Pedro Araújo; aniv. por 

Albertina Anjos Cruz, marido, filho Aduário António e familiares, m.c. a família; por 
António Catrino e sobrinhos, m.c. M.ª Moutinho; 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; pelas Almas do Purgatório, m.c. o 
nicho do Bobeiro; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira, pais, sogros e 
familiares de Rosa de Jesus Fernandes Barbosa; por Alberto Joaquim da Cruz, esposa, 
João Paulo de Oliveira e esposa, m.c. Rosa M.ª da Cruz Oliveira.

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

António Joaquim de Sousa, M.ª Conceição Silva, avós e tios, m.c. o filho Francisco.

AVISOS:
                        Donativos para os seminários: 

Igreja de Taíde----------------------------------62,70
Igreja de Vilela----------------------------------35,59
Santuário de Porto de Ave--------------------65,65

Sorteio em favor do G. D. de Porto d' Ave: 
O Grupo Desportivo vai realizar 

o habitual sorteio de fim de ano. 
Desta vez, visitarão as casas da 
freguesia. Dadas as dificuldades 
acrescidas apelam à colabora-
ção de todos para continuarem 
o trabalho que, coletivamente, é 
reconhecido. 

...  Agora, o que entristece e 
dói mesmo é vermos este ex-
plorado, humilhado, mal-tratado 
e ofendido povo, para além de 
toda esta miséria moral e cívica, 
manifestar ainda a grandeza e na-
tureza de alma capaz de perdoar 

e conviver pacificamente com tais predadores e delapidadores 
dos seus bens públicos que o fizeram sonhar com amanhãs 
que cantam, prometendo-lhe riqueza sem trabalho, felicidade 
sem lágrimas, prazer sem dor, rosas sem espinhos; ou seja, 
o dom de um paraíso que não existe ou, apenas, medra em 
mentes menos esclarecidas, mais manipuláveis e completa-
mente permeáveis e inócuas. 

Dinis Salgado, D.M. 9.9.20

«Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um 
chama-se ontem e o outro chama-se amanhã, portanto hoje é 
o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver.»

Dalai Lama
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