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Tens algum defeito físico?
Não aceitas alguma parte do teu corpo?
Descobre o caminho da verdadeira beleza, 
a beleza espiritual;
e esta consegui-la-ás:
com o bom trato para com as pessoas,
com a bondade nas tuas palavras, 
com a sinceridade nos teus afetos, 
com a visão optimista da vida,
com o reconhecimento sereno dos teus erros, 
com o amor profundo dos teus limites,
com a transparência das tuas ações.

SAGRADA FAMÍLIA

“Maria e José levaram Jesus a Jerusalém”

Fé, fidelidade, confiança: três palavras com a mesma 
raiz e significados semelhantes. Exprimem uma atitude 
muito presente nos textos bíblicos, tanto como proprie-
dade divina, como característica humana do crente. De 
Deus, proclamamos que «recorda sempre a sua aliança» 

(salmo); dos humanos, lembramos 
Abraão, o pai dos crentes, modelo de 
fé: «acreditou no Senhor» (1.ª). Por 
isso, a Carta aos Hebreus (2.ª) insiste 
nos frutos dessa fé. Quanto a Maria 
e a José, eles são fiéis ao que «está 
escrito na Lei do Senhor» (evangelho) 
e plenamente disponíveis à ação da 
graça divina.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Glória Silva Ferreira e familiares de Custódia Castro; 

aniv. por José Carvalho, m.c. a esposa; por José Fernandes Antunes, Jorge Couto 
Antunes, filha Alexandra, António Couto Antunes, pais e sogros, m.c. a esposa; 
por Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha 
Teresa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por José Guilherme Pereira da Silva, m.c. a esposa e filhos; 
aniv. por Amândio Santos Silva, m.c. Mª de Jesus Castro; aniv. por Silvina Jesus 
da Silva, m.c. a filha. 

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Leónia de Matos e pais, m.c. Adelaide Jesus Pereira; por Delfim 

Rodrigues e filho, m.c. a esposa; por José Joaquim da Costa e esposa, m.c. o filho 
Laurentino e nora Fátima; por Custódia Oliveira, marido, Clementina Amélia 
Miranda e marido, m.c. o sobrinho Fernando Miranda.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Carolina Oliveira Soares e marido Domingos Gonçalves 
Silva, m.c. a filha Beatriz e irmãos; por José Manuel Carvalho, m.c. a filha Eliana 
Sousa Carvalho; por Maria Esmeralda Rodrigues da Costa, m.c. a Confraria.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por José Joaquim de Freitas e familiares, m.c. M.ª Conceição 

Sousa; por João Vaz da Mota e esposa Angelina, m.c. o filho João; por Amândio 
José de Castro, m.c. a família; pelos associados da Irmandade de N.ª Sr.ª das 
Maravilhas.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Estela Soares, Amândio Santos Silva, Adelino Pereira, Car-
los Soares (o Fafe) e Joaquim Soares, m.c. Orlanda Soares; pelos pais, sogros e 
irmãos de Dulcídio Soares; pelo Dr. Francisco Vieira e Brito, m.c. a Confraria.

SEXTA
08,00 horas —  aniv. por João da Costa e Silva, m.c. a família; pelas Almas do Purgatório, m.c. o 

nicho do Bobeiro; por Alberto Joaquim Cruz e esposa, m.c. a filha Fátima Sousa; 
por Abílio Moreira e Aurora de Lima; pelos pais, sogros e cunhados de Laura da 
Silva; por Manuel António Cunha Marques, m.c. o filho Carlos Marques.

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

por Virgínia de Jesus Costa Araújo, pais e José Martins Pereira, m.c. a família.
SÁBADO
10,00 horas — QUINTELA—por João Baltasar Rodrigues da Fonseca, pais e sobrinho José 

Joaquim Coimbra Afonseca, m.c. a família.
DOMINGO  
08,00 horas —  pelos familiares de M.ª Rosa Cruz; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbo-

sa Vieira, pais, sogros e familiares de Rosa de Jesus Fernandes Barbosa; por 
Joaquim Antunes Gomes, Esmeralda Guimarães Lameiro, Ermelinda Freitas, 
Manuel Ribeiro, filho José e Manuel António da Cunha Marques, m.c. Joaquim 
Ribeiro; por Alfredo Martins de Sousa, m.c. a família; por Alberto Joaquim da 
Cruz, esposa, João Paulo de Oliveira e esposa, m.c. Rosa M.ª da Cruz Oliveira; 
por Gualdino da Cunha Duarte, Joana Ema Pereira e Júlia Arminda Pereira 
Duarte, m.c. a filha M.ª da Conceição Pereira Duarte; 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; 

por Ana Silva, marido e familiares, m.c. os filhos.

                            

        Natal ...

Quando haverá um Natal verdadeiro, 
Um Natal absoluto e inteiro, 
Cheio só de coisas boas, 
De festa, alegria e pão, 
Para todas as pessoas, 
Sem favor nem exceção?

Quando haverá esse Natal a sério, 
Com brinquedos e lembranças 
Para todas as crianças, 
Sem distinção de critério?

Quando haverá esse Natal, 
Fraterno e universal, 
Em que a gente – toda a gente – 
Se senta finalmente 
À mesa, magra ou farta, 
E em família reparta 
O que há e o que não?

«Não te esforces em ser conhecido, mas 
em ser alguém que vale a pena conhecer.»

 Para amigos e paroquianos 
vai um olhar 

de confiança, de alegria e de esperança 
num Ano Novo de paz e saúde.

Boas Festas!

                                               P e. Augusto

O trabalho e a fartura, 
O riso e a ternura, 
Tudo menos a solidão, 
que não terá mais tempo nem espaço 
Nesta noite de abraço.

Quando haverá esse Natal sem fronteira, 
Sem ficção, sem farsa e sem engano, 
Repetido cada dia do ano 
E do tamanho da nossa vida inteira?

Quando será esse Natal que não é este?

Não quero mais estes Natais aparentes, 
Feitos de doces, luzes e presentes 
Para mim e para os meus.

Quero um Natal do tamanho de Deus, 
Que é do tamanho da minha cidade, 
Do tamanho do Céu e da Terra, 
E dum abraço que encerra 
A imensa Humanidade, 
Sem raça, cor ou função, 
Feita num só coração.

(Autor desconhecido)


