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Nunca afastes ninguém.
Somos todos filhos de Deus.
Ele ama-nos a todos.
Fomos feitos à sua imagem e semelhança.
Portanto, Ele está com todos
e em todos, sem discriminação.
É o que dizemos na oração
que Seu Filho nos ensinou:
«Pai Nosso.»
Nunca afastes ninguém.
 

Ano XXIV — n.º 39 — 20.01.26

3.º DOMINGO COMUM
Domingo da Palavra de Deus

João Batista fora preso: a sua 
missão chegou ao fim. Começa a 
missão de Jesus Cristo, que para isso 
é investido pelo Pai e pelo Espírito 
no Batismo... Sim, Ele vai realizar o 
que já fora anunciado por Isaías na 
Noite de Natal: «O povo que andava 

nas trevas viu uma grande luz», a começar pela «Galileia dos 
gentios» (1.ª). Para isso, chama Pedro, André, Tiago e João: 
«Vinde e segui-me...» E porque a vocação era para a missão, 
com eles «começou a percorrer toda a Galileia, ensinando 
nas sinagogas, proclamando o Evangelho do reino e curando 
todas as doenças e enfermidades entre o povo» (Evangelho). 
Paulo exorta os cristãos a evitar divisões, «permanecendo 
bem unidos, no mesmo pensar e no mesmo agir» (2.ª). O 
contrário é um anti-testemunho do Evangelho!



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por António Vaz da Mota, m.c. Deolinda Freitas da 

Mota; aniv. por M.ª da Conceição Pereira e António Peixoto, m.c. 
o filho Carlos Peixoto; aniv. por Albina de Jesus Ferreira e filhos, 
m.c. Deolinda Rodrigues do Vale.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Joaquim Sousa, m.c. esposa e filhos; pelas 
intenções de Virgínia da Silva, m.c. a Confraria.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel Cardoso Silva, m.c. as irmãs; por 

Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves; por M.ª 
da Conceição Vieira e marido, m.c. a filha Silvina.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por José Guilherme Pereira da Silva, m.c. a esposa 
e filhos; por Silvina Jesus da Silva, m.c. a filha.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Júlia Pereira Barroso, m.c. os netos San-

dra, Joel, Cláudia e Afonso; aniv. por António de Oliveira, esposa, 
sogros, cunhados e irmão, m.c. o filho António Oliveira. 

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel Nascimento Pereira, esposa e genros 

m.c. a filha Elvira; aniv. por Deolinda Fernandes do Vale, marido 
e filhas, m.c. Agostinho Barros Rodrigues; por Avelino Fernandes 
e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por M.ª de Fátima Gonçalves, m.c. o marido; 
por Salvador Cardoso e Rosa de Oliveira, m.c. a neta Rosa Monteiro.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ”  — QUINTELA—por Rosa de Jesus Rodrigues, m.c. uma pessoa amiga.
DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Domingos Moutinho, esposa e genro, m.c. Margarida 

Moutinho; aniv. por Mário Pereira de Macedo, m.c. M.ª Arminda 
Oliveira Macedo; aniv. por Benvinda do Céu Gonçalves, m.c. a 
filha Rosa; aniv. por M.ª Manuela Fernandes Gonçalves, m.c. uma 
amiga; por Salvador Augusto e Clementina da Silva, m.c. a filha 
M.ª José; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira e 
Joaquim Sousa, m.c. Fátima Vieira; 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.
10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de 

Porto de Ave; aniv. por M.ª Jesus da Silva, m.c. o filho Agostinho; 
aniv. por Manuel Soares, Carolina de Jesus Barros e Luís Gonzaga, 
m.c. a filha Amélia. 

AVISOS: 
Domingo da palavra de Deus:

A partir deste ano, o III Domingo do Tempo Comum (em 2020 
celebra-se a 26 de janeiro) é um dia especialmente dedicado à 
celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus. O Domingo 
da Palavra de Deus foi instituído pelo Papa Francisco, numa 
Carta Apostólica publicada a 30 de setembro do ano passado. 
Nessa carta, Francisco propõe a todos um «grande desafio»: 
«escutar as sagradas Escrituras para praticar a misericórdia», 
até porque «a Palavra de Deus é capaz de abrir os nossos olhos», 
permite sair do individualismo e «abre a estrada da partilha 

e da solidariedade». Acontecendo num «período do ano em que somos convidados a 
reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos», a celebração 
«expressa uma valência ecuménica, porque a Sagrada Escritura indica, a quantos se 
colocam à sua escuta, o caminho a seguir para se chegar a uma unidade autêntica 
e sólida». Cada comunidade deve, segundo o Papa, encontrar forma de viver este dia 
de modo solene. O Santo Padre sugere que o texto sagrado possa ser entronizado 
na celebração eucarística, que a sua proclamação seja colocada em evidência e que 
a homilia seja adaptada, pondo-se «em destaque o serviço que se presta à Palavra 
do Senhor». Francisco aponta também a possibilidade de os párocos entregarem a 
Bíblia, ou um dos seus livros, a toda a assembleia, fazendo «emergir a importância 
de continuar na vida diária a leitura, o aprofundamento e a oração com a Sagrada 
Escritura». A celebração deste Domingo da Palavra de Deus é uma oportunidade 
para valorizarmos o tesouro contido na Sagrada Escritura, através da qual Deus fala 
connosco, orientando o nosso dia a dia pela mensagem nela contida.

in Cruzada, janeiro 2020

Dia da Apresentação do Senhor no templo (N.ª Sr.ª das Candeias):
O próximo domingo é dia da Apresentação do Senhor no templo e da 

purificação de Nossa Senhora (Senhora das Candeias). Far-se-á a bênção 
das velas nas duas igreja paroquiais.

 
Dia da Universidade Católica Portuguesa:

Também, no próximo domingo se celebra o dia da Universidade Católica. 
Os ofertórios das Eucaristias revertem em favor da mesma.

Rastreios:
Na próxima quinta-feira, dia 30, decorrem os rastreios mensais. Far-se-

-ão, em Porto de Ave: Centro Social—14,30-15,30 horas; em Quintela: An-
tiga Escola—16-17 horas e na Zona da Igreja: Sede da Junta—17,30-18,30 
horas. Trate-se.

   «Mil dias não bastam para aprender o 
bem; mas para aprender o mal, uma hora 
é demais.» Confúcio


