
SEMANA
PAROQUIAL
                        TAÍDE e VILELA

17.º DOMINGO COMUM

“Saciais a nossa fome”

Em cada eucaristia, Deus oferece-nos o alimento da Pa-
lavra (Liturgia da Palavra) e do Pão (Liturgia Eucarística). 
Os textos bíblicos deste domingo despertam a nossa aten-
ção para celebrar esse duplo «alimento»: «Abris, Senhor, 
as vossas mãos e saciais a nossa fome» (salmo). O profeta 
Eliseu já tinha anunciado e prefigurado essa abundância: 
«Dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: 
‘Comerão e ainda há de sobrar’» (1.ª) . O mesmo fará Jesus 
Cristo: «tomou os pães, deu gra-
ças e distribuiu-os... e comeram 
quanto quiseram» (evangelho). 
É «um só Senhor» que nos une 
em «um só Corpo» (2.ª). Agora, 
compete-nos a nós abrir as mãos 
para multiplicar, partilhar...
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Descobrires a 
tua própria felicidade 
é como encontrares a nascente 
de um grande rio 
onde os outros 
têm construído barragens,
para tentarem fazer-te feliz.
 



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Joaquim Adriano Rodrigues Araújo, m.c. a esposa e 

filhos; por José Ferreira Dias, Joaquina de Castro, Teresa Ferreira e Avelino 
de Sousa, m.c. Jerónimo Batista Dias e esposa; em honra de S.ta Ana, S. 
Joaquim e familiares de Agostinho José Barros Rodrigues.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por José Manuel Carvalho, m.c. a esposa; aniv. por 
Severino Fernandes da Costa e filho, m.c. a família.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por José Carvalho, m.c. o filho Agostinho Carvalho; por Delfim 

Rodrigues e filho, m.c. Helena Rodrigues; pelos associados da Irmandade 
de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José da Silva Araújo e esposa, m.c. a família; por Alberto 
Araújo Santos Silva e Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. os filhos.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por M.ª de Jesus Fernandes Rodrigues e Rosa Vale Rodrigues, 

m.c. José António Rodrigues; por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel 
Luís Amorim Fernandes; por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. a 
família Matos.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Virgínia do Carmo Araújo, José M.ª Rodrigues, 
Carlos de Araújo, pais e irmãos, m.c. os filhos; por Domingos Augusto da 
Cruz e Ana Silva, m.c. os filhos.

QUINTA 
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. o afilhado Rui 

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

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Adília Rodrigues do Vale, irmãos e cunhados, m.c. Deo-

linda Rodrigues do Vale; por  João Vaz da Mota e Angelina Gomes Ribeiro, 
m.c. o filho João; por Adelino Amaro Pereira, esposa, filhos, genro, noras e 
neto, m.c. Glória Rocha Pereira.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José Cunha, M.ª Cunha, Salvador, António e Deolinda 
Cunha, m.c. José M.ª Cunha; por Artur Alfredo Ramos Maia, m.c. a Confraria.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ”  —  QUINTELA—por Albertino Raimundo, esposa e filha, m.c. a família; por 

Aurora de Jesus Macedo Vieira e João da Silva Fernandes, m.c. a família.
DOMINGO   
08,00 horas —  aniv. por Marília Viegas de Meira, marido e filho, m.c. os netos; por Nicolau 

de Oliveira, Isaura de Castro, irmãos e sobrinhos de Manuel Castro Oliveira; 
por Américo Lemos, Emília de Araújo, João Veloso, Rosalina Anjos Couto e 
António Couto Veloso, m.c. Manuel Lemos; por António Sousa Vale e Adília 
da Costa, m.c. a família; pelas Almas do Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro; 
em honra de N.ª Sr.ª de Fátima, m.c. uma devota.

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
11,15  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de 

Ave; aniv. por Virgínia Ribeiro, m.c. a filha Lúcia.

«SEM OS IDOSOS NÃO HÁ 
FUTURO.» Papa Francisco

AVISOS: 

O 1.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos:
O Santo Padre instituiu a partir deste julho, o Dia Mundial dos 

Avós e dos Idosos. Será realizado a partir deste ano, no quarto 
domingo de julho, próximo à festa dos Santos Joaquim e Ana, 
avós de Jesus e permitirá recordar e celebrar o dom da velhice e 
daqueles que, antes de nós e para nós, guardam e transmitem 
a vida e a fé.

Os avós tantas vezes são esquecidos e esta riqueza de conservar 
as raízes e de as transmitir não pode apagar-se.

Que os netos visitem os seus avós neste dia, ou num dia 
próximo que o preceda ou suceda;

Que os jovens visitem idosos que se encontrem sozinhos, 
nas suas casas ou em residências de acolhimento.

 


