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Nos momentos de incerteza 
procura alguém que te escute. 
Nos momentos de angústia, 
fragilidade e desalento,
não há nada melhor
do que encontrares-te
com uma pessoa que te escute 
com o coração.
Uma pessoa que compreenda, 
que respeite os teus sentimentos, 
que não te qualifique com frieza, 
mas que te console
e alivie o teu peso.
 

Ano XXV — n.º 28 — 20.11.29

1.º DOMINGO do ADVENTO

“Em favor dos que n’Ele esperam”

Advento, tempo de esperança: anúncio da vinda do Sal-
vador. Aquando do Exílio, Israel suplicava a Deus que viesse 
em seu auxílio; esses crentes da Primeira Aliança dão-nos 
um belo exemplo de esperança e confiança (1.ª), tal como 
também canta o salmista: «vinde de novo»; «vinde em nosso 
auxílio» (salmo). A esperança e a confiança são levadas à 
plenitude em Jesus Cristo (2.ª), no Natal. Deus veio! En-
tretanto, Jesus Cristo fala também da sua vinda no fim dos 
tempos (evangelho). Sim, «esperamos a vinda gloriosa de 
Jesus Cristo nosso Salvador». Deus virá! Mas a liturgia, como 
a vida cristã, é ainda um convite à 
vigilância presente, desafio a espe-
rar a vinda do Senhor - cada hoje, 
agora. Deus vem! Feliz tempo de 
Advento, tempo de esperança.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—por José Monteiro, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes; por João Vaz 

da Mota e esposa Angelina, m.c. a família; por José Fernandes Antunes, filho Jorge, 
Alexandra, pais, sogros e familiares, m.c. a esposa; pelas Almas do Purgatório, m.c. 
Lídia M.ª Teixeira.

19,30 ” — SANTUÁRIO—7.º dia por Alci Soares da Mota, m.c. a filha Laura; por Rosa de Jesus 
Rodrigues do Vale, Francisco Manuel Silva Morais, Adília Mendes e familiares, m.c. 
Manuel Mendes Morais e esposa; por Maria Esmeralda Rodrigues da Costa, m.c. a 
Confraria.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por David Alves Pereira, m.c. a família; por Agostinho Gomes da Silva e 

familiares, m.c. a esposa; por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves; 
pelas Almas do Purgatório, m.c. Teresa Pereira.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Artur de Jesus Pereira, m.c. M.ª Emília Queirós Pereira; 
por Virgínia de Jesus Costa Araújo, pais e José Martins Pereira, m.c. a família; por 
Domingos Augusto da Cruz, Ana Silva e familiares, m.c. os filhos.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Rosa de Jesus Gomes, m.c. o filho António José Gomes; por João Vaz da 

Mota e esposa Angelina, m.c. o filho João; por Custódia Oliveira, marido, Clementina 
Amélia Miranda e marido, m.c. o sobrinho Fernando Miranda; pelos avós e tio de Hugo 
Fonseca.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Domingos José Rodrigues da Costa e pai, m.c. a família; por 
Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; por D. Conceição Cruz (tia do 
Dr. Brito), m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Joaquim Rocha Rodrigues, pais e irmãos, m.c. esposa e 

filhos; por Joaquim Gomes de Castro, m.c. o filho João Henrique Oliveira Castro; por 
Manuel Pereira, Idalina Rogéria e José Júlio Ribeiro Cunha, m.c. a família.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; por António Severo Carvalho 

e Sr. P. Maciel, m.c. M.ª Augusta Barros de Carvalho; por Custódio Gomes de Matos, 
m.c. a família; pelos pais, avós, tios e primos de M.ª Amélia Vasconcelos e José Dias, 
m.c. os netos.

19,30 ” — SANTUÁRIO—pelos associados do Sagrado Coração de Jesus; por José M.ª Rodrigues, 
Virgínia do Carmo Araújo, Carlos de Araújo, pais e irmãos, m.c. os filhos; por José 
Manuel Carvalho, m.c. a esposa; por Alberto Araújo Santos Silva e Deolinda Guima-
rães Ferreira, m.c. a família.

SÁBADO
10,00 horas — QUINTELA—por Domingos Gonçalves da Silva e Carolina Oliveira Soares, m.c. o neto 

Gabriel; pelos pais e avós de António Sá; por António Rodrigues da Silva, Amândio 
Rodrigues da Silva e familiares, m.c. o filho Ernesto; por José Joaquim Coimbra 
Afonseca, m.c. o amigo Paulo (França).  

DOMINGO  
08,00 horas —  por Orlando Castelo Branco da Silva, m.c. a família; por Sérgio Armando Fernandes 

de Sousa e pais de M.ª Soledade; por Joaquim Rodrigues, mãe, sogros e familiares, 
m.c. a família; por Salvador Augusto e Clementina da Silva, m.c. a filha M.ª José; por 
Manuel Freitas, Virgínia Ribeiro, tios e avós de Lúcia Freitas; por Manuel José Gomes, 
esposa Camila Nascimento Costa e Deolinda dos Prazeres Silva, m.c. a família; por 
Alberto Joaquim Cruz e esposa, m.c. a filha Fátima Sousa; 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 Silvina Jesus da Silva e marido, m.c. a filha. 

AVISOS: 
Recolha de "monstros", em Vilela:

Na próxima quarta-feira, dia 02 de dezembro, far-se-á 
mais uma recolha de lixo grosso, na freguesia de Vilela. Não 
esquecer colocá-lo junto aos contentores, até às 8 horas da 
manhã do dia da recolha.

Diz-se que rir é a melhor prevenção 
para as doenças. E ficaremos todos 
loucos se não tentarmos manter o 
senso de humor no meio de tudo isto. 
Por isso permitam-me dar-vos alguns 
conselhos que me foram transmitidos, 

oriundos de alguns santos e também de alguns pecadores 
notáveis. 

- "Mantenham a calma e não percam a cabeça" (S. João 
Batista) - "Isto não é o apocalipse!" (S. João, Evangelista) - 
"Lavem as mãos" (Pôncio Pilatus) - "Evitem cumprimentar 
uma pessoa com abraços e beijos" (Judas) - "Não to-
quem nos olhos, nariz, boca ou qualquer ferida aberta" 
(S.Tomé, Apóstolo) - "Cachorros e outros animais não 
espalham a doença" (S. Francisco de Assis) - "Evitem ir 
para o Oriente " (S. Francisco Xavier) ou para Itália (S.to 
António de Lisboa) E não esqueçam, se alguém oriundo 
da China tentar forçosamente apertar-vos a mão, cha-
mem o Papa Francisco! 

Robert Mickens, Cidade do Vaticano.

«A verdadeira riqueza não consiste em 
ter grandes posses, mas em ter poucas 
necessidades.» Epicuro


