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Chegar a ser como crianças
é o segredo para entrar
no Reino dos Céus.
Procura, portanto, a simplicidade
e a transparência, pois aí está Deus.
Aprende a confiar,
a dizer a verdade
e a amar o próximo,
como fazem as crianças.
Na fragilidade de uma criança
está o caminho para a eternidade.

Ano XXIV — n.º 34 — 19.12.22

4.º DOMINGO do ADVENTO

O sinal que nos é dado hoje 
centra-se numa pessoa e tem um 
nome. Na primeira leitura, o even-
to situa-se no futuro; o Evangelho, 
dá-o como presente.

Ou seja: a promessa fez-se rea-
lidade, a profecia já foi cumprida. O profeta Isaías e o 
evangelista Mateus complementam-se, quase à porfia: 
Isaías fala de «a virgem», Mateus diz que é «Maria, noiva 
de José»; Isaías diz que «a virgem conceberá e dará à luz 
um filho», Mateus diz que «Maria, noiva de José, antes de 
terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtu-
de do Espírito Santo»; e, servindo-se da fala de um anjo, 
serena José, em sonhos, quanto à gravidez imprevista da 
sua esposa, «pois o que nela se gerou é fruto do Espírito 
Santo»; o profeta dá-lhe o nome de Emanuel, o evangelista 
diz que significa Deus connosco.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª do Rosário Novais, José da Silva e neta Marta Rafaela, 

m.c. Irene Silva; aniv. por M.ª da Silva Pereira e familiares, m.c. o filho José 
da Silva; por José Fernandes Antunes, Jorge Couto Antunes, filha Alexandra, 
familiares e M.ª Carvalho, m.c. a esposa; por M.ª Rosalina Almeida da Silva e  
sobrinho Fernando Silva Rodrigues, m.c. Calisto Cândido Rodrigues.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Isaura Moura e filho, m.c. Armandina Moura; por José da 
Silva Araújo e esposa, m.c. a família; aniv. por António Freitas Gomes, m.c. a 
Confraria. 

TERÇA
16,30 horas — VILELA—aniv. por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a família; aniv. por Lino 

Fernandes Vasconcelos, esposa e David Alves Pereira, m.c. a família; aniv. por 
António Batista Araújo, m.c. a família; por Rosa de Jesus Fernandes Antunes, 
marido, filhos e neto, m.c. os filhos. 

QUARTA
08,00 horas — aniv. por José Leite Oliveira, m.c. o filho José da Silva Oliveira; pelos pais, 

sogros e cunhada Goreti, m.c. a filha Laura Silva; por Rosa de Oliveira, m.c. 
o marido Domingos Silva Araújo; por Virgínia Cruz, Alberto Joaquim Cruz e 
Alfredo Martins Sousa, m.c. Fátima Sousa.

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

aniv. por José Afonseca e avós, m.c. a esposa e filha. 
QUINTA
19,30 horas —SANTUÁRIO—aniv. por Laurides Lopes Vieira e marido Clemente José Viei-

ra, m.c. a Ana; 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 Adelino da Silva e Mª da Silva 
Ferreira, m.c. os filhos Rogério e Agostinho. 

SEXTA
18,30 horas — VILELA—7.º dia por Amélia de Jesus de Azevedo, m.c. a família. 
19,30  ” — SANTUÁRIO—pelos pais e irmãos de José Maia; por Cândida de Oliveira 

Cardoso e Francisco Gomes Monteiro, m.c. a filha Rosa Monteiro; por Rosa de 
Jesus Rodrigues do Vale,  Francisco Manuel da Silva Morais, Adília Mendes e 
familiares, m.c. a família.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—aniv. por M.ª do Carmo Fernandes Lima e Horácio Pinto, m.c. os 

pais; por Carolina Oliveira Soares, m.c. o marido  e neta; por M.ª de Barros e 
Sãozinha Gravia m.c. Aurora Macedo; por João Nogueira, m.c. as netas Sandra 
e Sónia; por Amândio Rodrigues, m.c. a esposa; por Manuel Gonçalves, pais e 
familiares de Aurora Magalhães.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Augusto José Pereira e Adosinda da Cruz, m.c. a filha Leonor; aniv. 

por Carolina Oliveira Soares, m.c. a filha Céu; por António de Sousa Vale, pais, 
irmãos, Adília da Costa, pais e irmão, m.c. a família; por Fernando Augusto 
Barros Oliveira, António José Pinto de Oliveira, José Alberto Macedo Pinto 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; 

por Manuel Pereira, Idalina Rogéria e José Júlio Ribeiro Cunha, m.c. a família.

AVISOS:                       
Rastreios:

Na próxima quinta-feira, dia 26, há rastreios. Como é habito, far-se-ão, 
em Porto de Ave: Centro Social—14,30-15,30 horas; em Quintela: Antiga 
Escola—16-17 horas e na Zona da Igreja: Sede da Junta—17,30-18,30 ho-
ras. Cuide-se.

A.C.R.D. de Vilela: 
No próximo sábado, dia 28, às 16 horas, haverá, no espaço usado pela 

Associação, o lançamento do livro «Reflexo», de Patrícia Vila Nova. Às 18,30 
horas, decorrerá a eleição dos corpos gerentes da Associação para novo 
mandato.

A Associação entregou para a igreja ------------------------ 500 €uros.

Que o Menino Deus dê a todos a 
abundância das suas graças e bên-
çãos. 

Deseja Santo e feliz Natal a 
paroquianos e amigos o P e. Augusto.

Jesus é colocado numa manjedoura, que, em latim, se diz praesepium, 
donde vem a nossa palavra presépio.

Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra o lugar onde os 
animais vão comer. A palha torna-se a primeira enxerga para Aquele 
que Se há de revelar como «o pão vivo, o que desceu do céu» (Jo6, 51).

Por que motivo suscita o Presépio tanto enlevo e nos comove? Antes de 
mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. Ele, o Criador do univer-
so, abaixa-Se até à nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso 
para nós, fascina-nos ainda mais ao vermos que Aquele que nasceu de 
Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos um 
irmão, que vem procurar-nos quando estamos desorientados e perdemos 
o rumo, e um amigo fiel, que está sempre ao nosso lado; deu-nos o seu 
Filho, que nos perdoa e levanta do pecado. 

   «O Natal é o encontro de Cristo com a humanidade, 
sobretudo com aquela que ainda hoje vive à margem da 
sociedade, na necessidade, no sofrimento, e no meio de 
tantas guerras.» Papa Francisco

Papa Francisco


