
SEMANA
PAROQUIAL
                        TAÍDE e VILELA

13.º DOMINGO COMUM

“Basta que tenhas fé”

A eucaristia (dominical) celebra sempre o Mistério Pascal 
de Jesus Cristo que nos salva. Este domingo confirma com 
insistência o coração da nossa fé: «Deus criou o homem para 
ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza» 
(1.ª). Afirmação forte, que é preciso repetir hoje, precisa-
mente com sabedoria, para expressar a nossa fé e anunciar 
a alegria do Evangelho! «Cantai salmos ao Senhor, vós os 
seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo» (salmo). Deus é 
festa, Deus é vida, Deus é salvação, Deus é alegria. Aliás, 
Jesus Cristo «fez-Se pobre» para 
nos «enriquecer pela sua pobreza» 
(2.ª), livrou-nos da morte para nos 
dar a vida. Ele várias vezes ofereceu 
sinais de vida. E dizia: «Não temas; 
basta que tenhas fé» (evangelho).
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No momento em que te comprometes 

a permitir que a felicidade entre na tua vida, 

vai seguir-se uma série de eventos que 

de outra maneira não teria acontecido, 

por intervenção da providência.

A felicidade não pode ser encontrada 

seguindo as outras pessoas. 

Descobre o teu próprio caminho.

Não há nenhum momento 

errado para a felicidade.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA— aniv. por Laura Fernandes, m.c. Josefa Ferreira Ro-

drigues; por José Carvalho, m.c. a a filha Benvinda Carvalho; 
por Domingos Veloso Sampaio, esposa Porfíria e filha Amélia, 
m.c. a filha Rosa Sampaio. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José da Silva Araújo e esposa, m.c. a família; 
pelos padrinhos de M.ª Emília Queirós Pereira.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís 

Amorim Fernandes; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; 
por José Miranda e esposa, m.c. Fernando Miranda.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Alci Soares Mota e Manuel Joaquim Vieira, 
m.c. a filha Laura; por Artur Alfredo Ramos Maia, m.c. um grupo 
de trabalhadores da Batista e Soares.

QUINTA 
19,30 horas — SANTUÁRIO—por M.ª de Fátima Gonçalves, m.c. o marido; por 

José Cunha, M.ª Cunha, Salvador, António e Deolinda Cunha, 
m.c. José M.ª Cunha.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—por M.ª Amélia de Vasconcelos Pereira Dias, m.c. o 

marido; por David Alves Pereira, m.c. a família; por Ilaíde do 
Couto e Castro, marido e familiares, m.c. o filho José Faria.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa 
Araújo e pais, m.c. a família; por António Lopes Fernandes, m.c. 
a esposa M.ª de Jesus Fernandes Pereira.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00  ” — QUINTELA—por João Nogueira, Fernando Baía, Paula Isabel 

Miranda e Ana Silva, m.c. M.ª da Graça Nogueira; pelos pais e 
irmãos de Almerinda Macedo; em ação de graças a N.ª Sr.ª da 
Graça, m.c. Aurora Magalhães.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Joaquim da Silva, esposa e neta, m.c. José da Silva; por 

Joaquim Rodrigues, mãe, sogros e familiares, m.c. a família; pelas 
Almas do Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro; por Aldina Ramos 
Batista, avós e tios, m.c. a filha Mara; pelas irmãs e sobrinhos 
de Margarida Moutinho; pelos pais, avós e tios de M.ª Soledade.

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

Porto de Ave; por Américo Antunes de Sousa e Aida M.ª da Silva, 
m.c. a filha.

«Despeça-se do que já passou. Quem vive 
do passado é museu...»

Mandamentos Garfield para uma vida feliz

AVISOS:  
Cotas do Coração de Jesus:

Conforme é habitual, por ocasião do mês de junho, as zeladoras do 
Sagrado Coração de Jesus costumam receber as cotas anuais. Pede-se 
a colaboração e compreensão de todos.

Recolha de «monstros»:
Na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, far-se-á a recolha de lixo 

grosso, na freguesia de Vilela. Pede-se não esquecer de colocá-lo nos 
locais habituais. 

Ave de capoeira
Uma vez, um homem encontrou um 

ovo de águia. Levou-o para casa e colo-
cou-o num ninho da capoeira.

A pequena águia saiu da casca e cresceu 
juntamente com os pintainhos.

Fazia tudo o que fazem os frangos e as 
galinhas: esgravatava no chão à procura de alimento, cacarejava, sacudia as 
asas e esvoaçava uns metros.

Passaram-se os anos e a águia tornou-se velha.
Um dia, reparou que no firmamento do céu voava uma elegante ave, mo-

vendo as suas poderosas asas.
Perguntou:
— O que é aquilo?
Uma galinha sábia, que estava ali ao lado, explicou-lhe:
— Aquilo é uma águia, a rainha das aves. Mas não penses nisso. Nós somos 

simplesmente aves de capoeira.
E foi assim que a águia, que tinha passado a vida a esvoaçar como uma sim-

ples galinha, morreu sem saber que tinha sido criada para voar muito alto.
O cristão sente-se chamado a voar muito alto, a alcançar as metas indicadas por 

Cristo.

 
Pedrosa Ferreira, in «Boa noite—ler ao deitar»


