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Sê realista sobre
os problemas que
podes contornar.
Fica feliz com a tua
decisão e nem
sequer tentes fazer
o impossível.

31.º DOMINGO COMUM

“A TODOS PERDOAIS”

O encontro entre Jesus Cristo e 
Zaqueu, apesar de conhecido, não 
deixa de ser sempre maravilho-
so: «Zaqueu, desce depressa, que 
Eu hoje devo ficar em tua casa» 
(evangelho). O papa Francisco 
relembrou que «Zaqueu» signifi-
ca «Deus recorda». Por isso, «não 

existe pecado nem crime de qualquer tipo que possa eliminar 
da memória e do coração de Deus um só dos seus filhos. ‘Deus 
recorda’ sempre, não se esquece de nenhum daqueles que Ele 
criou; Ele é Pai» sempre disposto a oferecer o perdão (Oração 
do Angelus, 3 de novembro de 2013). Deus é «paciente e cheio 
de bondade» (salmo), não olha aos pecados, mas à possibilida-
de de conversão: «De todos Vos compadeceis ... Vós amais tudo 
o que existe ... a todos perdoais» (1.ª). Seremos dignos da sua 
misericórdia? «Não vos deixeis abalar» (2.ª) !

Ano XXVII — n.º 23 — 30.10.2022



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Luzia de Jesus Vieira, marido e neta, m.c. Agostinho Bar-

ros Rodrigues; aniv. por M.ª da Conceição da Silva, m.c. a irmã M.ª Manuela 
Silva; por Rosa Ribeiro Mendes, m.c. a família; por Abílio de Jesus Fernandes e 
Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha Teresa.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por António Lopes Fernandes e familiares, m.c. M.ª de Jesus 
Fernandes Pereira; por António Cândido Gonçalves, m.c. a família; por M.ª Fer-
reira, m.c. a Confraria.

TERÇA
08,00 horas — por Domingos Gonçalves, Aida Gonçalves e filho António, m.c. o filho José 

Gonçalves; por Manuel Lourenço dos Ramos e familiares, m.c. a esposa; por 
Virgínia Cristina Freitas Moreira Alves, m.c. as irmãs Natália e Sandrina; por 
António Sousa Vale e Adília da Costa, m.c. a família; por José da Silva, M.ª 
Augusta Fernandes, filho João Lourenço de Matos, M.ª da Conceição Antunes, 
pais e filho, m.c. António Silva.

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

aniv. por António Joaquim Sousa e M.ª Conceição Silva, m.c. M.ª Elvira.
QUARTA
18,30 horas — VILELA—por todos os fiéis defuntos; aniv. por Parcídio Serafim Vilela e esposa, 

m.c. os filhos; aniv. por Manuel Joaquim Gomes Pereira, m.c. a irmã Custódia; 
por David Alves Pereira, m.c. a família; por M.ª Amélia de Vasconcelos Pereira 
Dias, m.c. Francisco Vasconcelos e esposa.

19,30  ”  — IGREJA—por todos os fiéis defuntos.
QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Manuel Soares Carvalho, Estela Soares, Joaquim 

Soares e Adelino Fernandes Pereira, m.c. a irmã Lila; por Alfredo Augusto 
Lopes Fernandes, pais, irmãos e José Pinhel, m.c. M. Arminda; por Amândio  
Santos Silva, m.c. a esposa M.ª de Jesus Castro.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. Manuel Matos; por M.ª 

da Silva, José Gonçalves de Oliveira e Agostinho Mendes Dias, m.c. o filho José; 
por Manuel Vieira e esposa, m.c. a família; por Angelina Gomes Ribeiro e João 
Vaz da Mota, m.c. o filho João.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—pelos associados do Apostolado da Oração; aniv. pelo sr. P. Ma-
nuel Magalhães dos Santos e sobrinhos de M.ª Emília Queirós Pereira; por Al-
fredo Augusto Lopes Fernandes, pais e irmãos, m.c. M.ª Elisabete.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00  ”  — QUINTELA—por M.ª Júlia Rodrigues, m.c. pessoas amigas; por Alice Reis e 

filhos, m.c. Alexandrina; por M.ª da Luz Raimundo, pais e avós, m.c. a família; 
por José Rodrigues da Silva e neto Vítor Emanuel Silva, m.c. a família.

DOMINGO
08,00 horas — por Fernando Augusto Barros Oliveira, esposa, filhos e pais de M.ª da Con-

ceição Pereira Duarte; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel e José Barbosa 
Vieira, pais e sogros de Rosa de Jesus Fernandes Barbosa; por Américo Lemos, 
esposa, João Veloso, esposa, António Veloso e Leopoldina Araújo, m.c. Fátima 
Veloso; por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; 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; 

pela Dr.ª Michelle Gomes Silva, m.c. as colegas da Farmácia.

«A ciência serve para nos dar a ideia de como é 
vasta a nossa ignorância.»

Lamenais

      

AVISOS:   

Dia de Todos os Santos e romagem ao cemitério:
Terça-feira é dia de Todos os Santos — dia santo de guarda.
Esta importante solenidade é celebrada por nós como mem-

bros ativos de uma Igreja, que, mais uma vez, não olha para si 
mesma, mas olha e aspira pelo céu. De facto, a santidade é um 
caminho que todos somos chamados a trilhar, sob o exemplo 
desses nossos “irmãos mais velhos”, que nos são propostos como 
modelos, porque aceitaram ser encontrados por Jesus, rumo 
ao qual se encaminharam com confiança, com os seus desejos, 
fraquezas e sofrimentos.

O dia dos Fiéis Defuntos, dia de Finados ou dia dos Mortos 
é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. É um 
dia de celebração pelos mortos, onde nas missas se lembram 
os familiares e amigos que já partiram. Neste dia, reza-se pelo 
perdão dos pecados das almas que deixaram o mundo.

Conforme costume, no dia 1—dia de San-
tos—terça-feira, às 15 horas, em Taíde e às 
16 horas, em Vilela, iremos em romagem 
aos nossos cemitérios. Antecipando a cele-
bração dos fiéis defuntos que acontece no 
dia 2, faremos oração pelos nossos entes queridos. Devemos con-
centrar-nos na Igreja, de onde sairemos, processionalmente, para o 
Cemitério.

Não esqueçamos os que já partiram, mas particularmente ao lon-
go deste mês, o mês das Almas.

Semana dos seminários: 
Esta semana é de oração e reflexão sobre os nossos seminários. Tam-

bém no próximo domingo se fará o peditório anual em favor dos mesmos 
seminários.

Donativos para as Missões: 
Capela da Sr.ª da Graça-----------------------33,88
Igreja de Taíde----------------------------------69,32
Igreja de Vilela----------------------------------80,09
Santuário de Porto de Ave-------------------160,29
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