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“Vivos para Deus”

Ao terminar o discurso da missão, Jesus lança várias sentenças 
bem exigentes para o discípulo (evangelho). A dinâmica da fé 
cristã orienta-se por este critério: «quem perder a sua vida por 
minha causa, há de encontrá-la.» De novo, o modelo é o próprio 
Jesus Cristo: deu a vida para a nossa salvação. Paulo, em lingua-
gem batismal, di-lo de forma idêntica: «Se morremos com Cris-
to, acreditamos que também com Ele viveremos.» Ser batizado é 
mergulhar com Jesus Cristo na morte e emergir para viver com 
Ele uma vida nova, «uma 
vida para Deus» (2.ª). O 
salmista propõe um ade-
quado hino de ação de gra-
ças pela bondade divina: 
«Cantarei eternamente as 
misericórdias do Senhor» 
(salmo).
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Levanta-te e caminha.
Acaso encontraste na tua vida
só o fracasso?
Qualquer tentativa que faças
resulta em pó e vento?
Não escaves o teu próprio túmulo.
«Levanta-te e caminha.»
Estas foram as palavras de vida
que o Senhor Jesus dirigiu
a quem jazia no chão, imóvel.
Recomeça a caminhar
que nada te é negado.
Podes triunfar se perseverares,
podes progredir
e chegar muito longe na vida,
com fé em Deus
e em ti mesmo.



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

Carvalho, m.c. a filha Benvinda Carvalho; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a 
esposa; por Joaquim Adriano Rodrigues Araújo, m.c. a esposa e filhos.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Clemente José Vieira, m.c. a Ana; por Balbina de Jesus Duarte, 
m.c. uma pessoa amiga; por D. Conceição Cruz (tia do Dr. Brito), m.c. a Confraria.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Manuel Emílio do Vale, António Pires, esposa e filho Manuel, m.c. 

José Fernandes Pires e esposa; por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. a 
família Matos; por João Vaz da Mota e esposa Angelina, m.c. a família; por Agos-
tinho Gomes da Silva, m.c. a esposa.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por José da Silva Araújo e esposa, m.c. a família; por Adelino 
da Silva e Mª da Silva Ferreira, m.c. os filhos Rogério e Agostinho; por Dalila de 
Carvalho, m.c. a Confraria.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por António de Barros Carneiro e familiares, m.c. a esposa; por Abílio 

Joaquim Gonçalves, Deolinda das Dores Freitas e M.ª Auxiliadora Gonçalves, m.c. 
a neta Teresa; por Mário Nogueira Ferreira, m.c. uma pessoa amiga; por Custódio 
Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Almerinda Fernandes, pais, nora e Alfredo Augusto Lopes 
Fernandes, m.c. a família; por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia 
Sousa, m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; por José Rodrigues do Vale, m.c. a 
Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por António Paulino Oliveira, M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia 

Adelaide Gonçalves, António Gonçalves Fernandes e Alfredo Augusto Lopes 
Fernandes, m.c. a esposa M.ª de Fátima; por Silvina Jesus da Silva, m.c. a filha; 
por Avelino Morais da Rocha, m.c. a Confraria.

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

por Ilídia Pereira Campos, marido e irmão Armando, m.c. o filho e nora; por José 
Joaquim da Costa e esposa, m.c. o filho Laurentino e nora Fátima; por Amândio 
José de Castro, m.c. a família.

19,30  ” — SANTUÁRIO—pelos associados do  Sagrado Coração de Jesus; por Carlos Monteiro 
e M.ª da Silva, m.c. a neta Rosa Monteiro; por Matias Vieira Reis, m.c. os filhos; 
por Glória Gonçalves Almeida Barreto, m.c. a Confraria.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues, Fernan-

do Baía Macedo e M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. M.ª Júlia Rodrigues; por 
Armando Alberto Ferreira, Aurora Oliveira Leite, Bernardino Viegas e M.ª Judite 
Rodrigues, m.c. a família; por Albertino Raimundo, m.c. uma pessoa amiga.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Lídia Isabel Fernandes, avós, bisavós e familiares de Domingos Fernan-

des; aniv. por Glória Gonçalves, marido e filho, m.c. a filha; aniv. por Joaquim da 
Silva e esposa, m.c. José da Silva; aniv. por Camila Nascimento Costa, m.c. o filho 
João Gomes; aniv. por Rosa Natividade Silva, marido e filho, m.c. os filhos; aniv. 
por António Gonçalves e Glória Gonçalves, m.c. a irmã; por Rosa de Oliveira, m.c. 
Domingos Silva Araújo; pelos familiares de M.ª Rosa Cruz.

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

M.ª de Fátima Gonçalves, m.c. o marido.

AVISOS: 
Cotas do Coração de Jesus:

À semelhança dos anos anteriores, neste mês de Junho, 
dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, é costume as ze-
ladores recolherem as cotas desta associação. Bom seria 
que este ano se continuasse esta cobrança.

VENDER ESPERANÇA…
Charles Revson, fundador da famosa empresa comercial de 

cosméticos Revlon, disse uma vez: “Na nossa fábrica, fazemos 
batons. Mas na nossa publicidade vendemos esperança”. Todos 
os anunciantes sabem que as pessoas precisam de esperança. 
A lotaria e os casinos sabem bem disso e exploram formas de 
dar esperança a quem joga.

Uma mãe, viciada no jogo, que criou os seus filhos com um 
salário muito baixo, e que não perdia nenhuma oportunidade de 
fazer mais umas horas para ganhar uns “trocos” tão preciosos 
para manter a casa, foi questionada: "Porque é que gasta o seu 
dinheiro todos os dias numa raspadinha se precisa dele para 
cuidar dos seus filhos? Ao que ela respondeu: Compro todos 
os dias uma raspadinha e vou continuar a comprar. O que é 
um euro comparado com vinte e quatro horas de esperança?

A esperança é um ingrediente vital da vida. Sem ela, muitos 
concluem que a vida não vale a pena e desistem. Quando a 
esperança desaparece, não temos mais nada.

Semear esperança num mundo que a procura desesperada-
mente é a mais nobre missão que um cristão pode desempenhar. 
Devemos semear a esperança de um Deus Trino que quer fazer 
parte da nossa vida e quer manter uma relação de amor com 
cada um de nós… Deixar Jesus brotar no nosso coração para, 
com alegria, o transmitir a quem se faz próximo é o desafio 
lançado a cada um de nós.

   «Os coscuvilheiros são pessoas que matam os outros, 
porque a língua mata, é como uma faca. Tenha cuidado, 
as pessoas coscuvilheiras são terroristas, atiram a bomba 
aos outros e vão-se embora.» Papa Francisco

 


