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Quando enfrentamos alguma adversida-
de, ela sempre nos parece bem maior do que 
realmente é. Isso porque o problema, olhado 
de dentro, tem paredes muito altas e parece-
-nos insolúvel.

Aprendamos a sair, olhar de fora e verifi-
caremos que, para tudo, há solução.

Por maiores que nos pareçam as dificul-
dades, sempre certamente, haverá uma so-
lução um dia.

A grande ciência está em perseverar e es-
perar.

1.º DOMINGO da QUARESMA

“A PALAVRA QUE SAI DA BOCA DE DEUS”

A duração do tempo de jejum vivido por Jesus Cristo, 
«quarenta dias e quarenta noites», evoca, entre outras, 
a travessia do deserto (Êxodo 24,18 e 34,28) ou os dias 
da expedição na terra prometida (Números 13,25 e 
14,34). Assim também os «quarenta dias e quarenta 
noites» da nossa Quaresma!

A cada tentação, Jesus responde com textos nucleares do livro do Deuteronómio, 
a segunda lei ou testamento de Moisés.

«Nem só de pão vive o homem ... ». Jesus não diz para desprezar o alimento ou 
qualquer outra dimensão material. Aliás, o cristão tem, entre outras, a responsabili-
dade de «dar de comer a quem tem fome», sem descurar a sua própria sobrevivência. 
O que está na «tentação» é o fixar-se apenas na dimensão material.

É nesta perspetiva que se insere a penitência quaresmal: o jejum abre espaço ao 
encontro com o essencial.

«... mas de toda a palavra que sai da boca de Deus». Ela possui uma força viva 
capaz de suscitar a conversão.

Tomar como alimento a «palavra que sai da boca de Deus» não anula a nossa 
debilidade nem faz desaparecer por completo a nossa inclinação para o pecado. 
Mas torna-nos mais capazes de enfrentar com serenidade e fortaleza as provações 
de cada dia, quando nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo.

A QUARESMA é o tempo favorável para recentrar a vida, deixar-se guiar pelo 
Espírito Santo, redescobrir o dom da Palavra de Deus, «sentir-se agradecidos 
por tão grande dom, comprometidos a vivê-lo no dia-a-dia e responsáveis por 
testemunhá-lo com coerência» (Papa Francisco).
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas— VILELA—7.º dia por Vânia Sofia Castro da Silva, m.c. a família.
19,30  ”  — SANTUÁRIO—30.º dia por Margarida da Silva Rodrigues, m.c. os filhos; 

por  José Mendes da Silva, Virgínia de Jesus Fernandes e familiares, 
m.c. M.ª Júlia Fernandes Pereira; por Manuel Mendes da Silva Morais, 
Rosa de Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel Silva Morais, Adília 
Mendes e familiares, m.c. a esposa.  

TERÇA
18,30 horas— VILELA—aniv. por Manuel da Fonseca, esposa e filho, m.c. Domingos 

Fonseca; aniv. por Delfim Rodrigues e filho, m.c. M.ª Celeste Gonçalves; 
por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes; 
por João da Silva, filhos, irmã, pais, sogros e familiares, m.c. a família.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por José Cunha, M.ª Rosa Vaz e filhos: António, Deolin-
da e Salvador Cunha, m.c. José M.ª Cunha; por Adelino de Sousa, Júlia 
Pereira Barroso e Sónia Sousa, m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; por 
Sílvia Neri, m.c. a nora Olga Fernandes.

QUARTA
18,30 horas— VILELA—por David Alves Pereira, m.c. a família; por M.ª da Luz e ma-

rido, m.c. a família Matos; por Manuel Vieira e esposa, m.c. os filhos; por 
Joaquina da Luz Gonçalves, m.c. a família.

21,00  ”  — IGREJA—aniv. pelos pais de Elisa Carneiro Fernandes; por Domingos 
Gonçalves, Aida Gonçalves e filho António, m.c. o filho José Gonçalves.

QUINTA
21,00 horas— IGREJA—pelos pais, sogros, irmão e familiares de Fátima Veloso; por 

Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família.
SEXTA
18,30 horas— VILELA—aniv. por Joaquina Escaleira e marido, m.c. o filho João Car-

neiro; aniv. por Albina de Jesus Ferreira e Manuel José de Carvalho, 
m.c. a neta e afilhada Rosa Machado; por José Carvalho, m.c. a filha 
Benvinda Carvalho; por João Vaz da Mota e Angelina Gomes Ribeiro, 
m.c. o filho João.

21,00  ”  — IGREJA—pelos associados do apostolado da oração, m.c. o Sagrado Co-
ração de Jesus; por M.ª de Fátima da Silva e José Joaquim Fernandes, 
m.c. a filha M.ª Soledade.

SÁBADO
19,00 horas— QUINTELA—por Carolina Oliveira Soares e marido, m.c. a família; por 

José Joaquim Coimbra Oliveira Afonseca, avós e tios João e Feliciano, 
m.c. os pais.

21,00  ”  — IGREJA—por Deolinda Campenhe da Cunha, m.c. Rosa Gomes da Cos-
ta; pelos pais, sogros, irmão e familiares de Fátima Veloso.

DOMINGO
08,00 horas— por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares, m.c. Vir-

gínia Pereira; em honra de Nossa Senhora 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 Porfírio de Castro, avós e tios, m.c. Rosa Castro.
17,00  ” — Adoração, Procissão e Bênção do Santíssimo.

«A confissão não é dizer aquilo que Deus não sabe. A 
confissão não é reclamar e lamentar-se dos erros. A con-
fissão não é culpar o próximo e apontar o dedo como cul-
pado. A confissão é muito mais que isso: é acreditar na 
bondade de Deus e isso chama-se “Graça”.»

Max Lucado

       

AVISOS:      
Tríduo em homenagem a S. Miguel:

Confissões quaresmais e sagrado Lausperene 
Esta semana, ocorre, em Taíde, o tríduo anual em honra 

de S. Miguel. Começa na quarta-feira. Vamos participar e 
aproveitar desta homenagem ao nosso padroeiro.

 No sábado, teremos as confissões quaresmais, quer em 
Taíde, quer em Vilela, das 10 às 12 horas. 

“O perdão renuncia à euforia da vingança e à lógica mecanicista do mundo. 
É uma perda de tempo pedir perdão, se não se estiver disposto 

a perdoar.
Na manhã de Páscoa, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: 

«Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, 
eles ficarão perdoados; àqueles a quem os retiverdes, ficarão re-
tidos» (Jo 20,22-23). Eis a origem de ir confessar os pecados a um 
sacerdote, que representa toda a comunidade. 

E a linguagem do perdão não incide perpetuamente no 
lavar das culpas como se o sacramento da Reconciliação fosse uma la-
vandaria divina. Não é a amnesia de Deus. É a criatividade de Deus que 
torna belas as nossas vidas, por muito sórdidas que elas tenham sido”.

Radcliffe Timothy, A arte de viver em Deus

No domingo, haverá o Sagrado Lausperene:
                               8 horas—Santa Missa—Exposição do Santíssimo.

Turnos de Adoração:
 09-10 horas—Bobeiro e Lage 
 10-11 horas—Cima de Vila, Castro, Corredoura e Ribeiro
 11-12 horas—Veiga e Loteamento 
 12-13 horas—Monte Olivete e Tapadas
 13-14 horas—Ribeirinhas, S. Amaro, Souto e Outeiro
 14-15 horas—Cruz e Rua P.e Torres 
 15-16 horas—Porto de Ave
 16-17 horas—Ralde, Santinho, Entroncamento e Quintela
                             17 horas—Adoração, Procissão e Bênção do Santíssimo.

Participemos.
Adoremos a Jesus Sacramentado.


