
TAÍDE
e

VILELA  

SEMANA
PAROQUIAL

Ano XXV — n.º 15 — 20.08.30
1170

O teu sorriso é a expressão 
da bondade de Deus.
«Um sorriso pode mais que um grito, 
pode mais que tudo
se te sentes triste,
se te sentes só.
Procura um sorriso que te faça feliz.»
 Partilha um sorriso:
não custa nada e faz muito bem.

22.º DOMINGO COMUM

“Tome a sua cruz e siga-Me”

Talvez nos apeteça retirar do nosso vocabulário os termos 
«cruz», «sacrifício», «renúncia». Contudo, são palavras que 
pertencem ao coração da mensagem cristã. Não para apelar 
a qualquer tipo de masoquismo ou para nos fazer mergulhar 
numa tristeza sem saída, sem esperança. Mas justamente para 
aprendermos a melhor viver em união com Deus (salmo), cons-
cientes de que, em e com Jesus Cristo, a cruz é passagem para 
a vida. Deste modo, estaremos mais capacitados para suportar 
«insultos e zombarias» (1.a), saberemos 
«discernir, segundo a vontade de Deus, 
o que é bom, o que Lhe é agradável, o 
que é perfeito» (2.a). Nisto consiste o se-
guimento do Mestre: «Se alguém quiser 
seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a 
sua cruz e siga-Me» (evangelho).



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
09,00 horas — SANTUÁRIO— 30.º dia por Auror da Silva, m.c. s família; aniv. por Joa-

quim Sousa, m.c. esposa e filhos; aniv. por Adelino de Sousa, m.c. os netos 
Sandra, Joel, Cláudia e Afonso; por André Barros Rodrigues, pais, irmão e 
sobrinhos, m.c. Aldina da Conceição Rodrigues; por Estela Soares, Amândio 
Santos Silva, Adelino Pereira, Carlos Soares (o Fafe) e Joaquim Soares, m.c. 
Orlanda Soares; por M.ª da Glória Ribeiro, m.c. Emília Queirós Pereira; por 
Manuel Freitas e Virgínia Ribeiro, m.c. Manuel Pedro.

18,30   ” — VILELA—30.º dia por Custódia de Oliveira, m.c. a família.
TERÇA
09,00 horas — SANTUÁRIO—por Manuel José Baptista, Manuel Baptista, esposa, Aurora 

das Dores Ramos e Mª Manuela Fernandes Gonçalves, m.c. Virgínia Pereira; 
por M.ª Pereira, Manuel Antunes e Antero Gomes, m.c. Luís Gomes; por 
Aristides Rebelo, m.c. os filhos; por José Manuel Carvalho, m.c. a esposa; 
por Virgínia de Jesus Costa Araújo, pais e José Martins Pereira, m.c. a 
família; por Virgínia do Carmo Araújo, m.c. a Confraria.

18,30   ” — VILELA—aniv. por Pedro José Gomes, m.c. os avós; aniv. por Adília Rodri-
gues do Vale, irmãos e cunhados de Deolinda Rodrigues do Vale; aniv. por 
Alzira Cardoso, m.c. as filhas; aniv. por Manuel Machado, m.c. a filha Rosa.

QUARTA
09,00 horas — SANTUÁRIO—Ofício—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de 

Porto de Ave, já falecidos. Confissões.
18,30   ” — VILELA—aniv. por Alzira de Jesus Fernandes, marido, sogros e cunhados, 

m.c. a filha M.ª Amélia; aniv. por Manuel da Silva e esposa, m.c. a filha Alice; 
aniv. por Levíria Jesus Ferreira, marido e filhos, m.c. Deolinda Rodrigues 
do Vale; aniv. por Joaquim Rocha Pereira, m.c. Glória Rocha Pereira.

QUINTA
09,00 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Almerinda Fernandes, pais, nora e Alfredo Au-

gusto Lopes Fernandes, m.c. a família; por Joaquim Rocha Rodrigues, pais 
e irmãos, m.c. esposa e filhos; por M.ª da Conceição da Silva, irmãos, tios, 
primos, avós e M.ª Amélia da Silva, m.c. os pais; por Júlia Pereira Barroso, 
m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; por Manuel Pereira, Idalina Rogéria e 
José Júlio Ribeiro Cunha, m.c. a família; aniv. por Adosinda Augusta Vaz, 
m.c. a Confraria.

SEXTA
09,00 horas — SANTUÁRIO—por Cândida Oliveira Cardoso e Francisco Gomes Monteiro, 

m.c. Rosa Monteiro; por Manuel José Torcato Soares Baptista e pais: Manuel 
Baptista e M.ª de Lurdes Torcato Soares, m.c. a família; por Alberto Araújo 
Santos Silva e Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. a família; 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 António Pinto dos Santos, 
esposa e familiares, m.c. a família.

18,30   ” — VILELA—por João Martins Veloso, m.c. a esposa; pelos tios e avós de 
Custódio Adriano Rodrigues de Matos; pelos associados da Irmandade de 
N.ª Sr.ª das Maravilhas; em honra de N.ª Sr.ª de Fátima e de S. Bento, m.c. 
Rosa Machado. 

    Neste tempo em que nos sentimos 
todos mais frágeis e vulneráveis, que 
esta  romaria venha reforçar o sentido 
de comunidade e pertença à Igreja, 
numa perfeita comunhão espiritual 
sentida e vivida por todos.

Numa altura em que muitos filhos 
da terra regressam a casa, sentimos 
que regressámos às profundezas das 
nossas raízes, alicerçadas no amor 
fiel de Deus revelado por Jesus Cris-
to, tendo Maria e a sua simplicidade 
como modelo de vida que queremos 
transmitir às gerações mais novas.

  
   «Nesta vida ninguém vive sem 
cruz.»

Santa Catarina de Sena

SÁBADO
09,00 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Alaíde Celeste Barroso Silva, marido, filhos e 

irmã Cidália, m.c. a filha Deolinda; por Clemente José Vieira, m.c. a Ana; 
por Armando Augusto Pereira e Diozinda Rosa das Neves, m.c. a família; 
por Rosa de Oliveira, m.c. Domingos Silva Araújo; por António Joaquim 
de Sousa, M.ª Conceição Silva, avós e tios, m.c. o filho Avelino; por José 
Rodrigues do Vale, m.c. a Confraria. Confissões.

17,30 ” — SANTUÁRIO—Adoração ao Santíssimo.
19,00 ” — QUINTELA—por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues, 

Fernando Baía Macedo e M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. M.ª Júlia 
Rodrigues; por José Joaquim Afonseca, avós e tio João, m.c. os pais.

DOMINGO  
08,00 horas — SANTUÁRIO—pelos devotos de Nossa Senhora de Porto de Ave.
09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
11,00  ” — SANTUÁRIO—Missa solene—pelos irmãos da Confraria de Nossa Se-

nhora de Porto de Ave. 


