
SEMANA
PAROQUIAL
                         TAÍDE e VILELA

16.º DOMINGO COMUM

“ESCOLHEU A MELHOR PARTE”

A hospitalidade, tema central da Pala-
vra, hoje, é uma bela oportunidade para 
continuarmos a refletir na pergunta do 
domingo passado: «Mestre, que hei de fazer 
para receber como herança a vida eterna?» 
Em Mambré, Abraão e Sara acolhem três 
homens que param à entrada da tenda: 
«não foi em vão que passastes diante da 
casa do vosso servo» (1.ª). As amigas de 

Jesus, Marta e Maria, acolhem-no «em sua casa» (evangelho). 
A hospitalidade está associada à escuta. O hóspede tem algo a 
comunicar. Por isso, Jesus Cristo enaltece a atitude de Maria: 
«escolheu a melhor parte» (evangelho). E Paulo faz do anúncio/
escuta a grande missão: «anunciar-vos em plenitude a palavra 
de Deus» (2.ª). Sim, é discípulo missionário quem escuta a Pa-
lavra e a põe em prática: «diz a verdade que tem no seu coração 
e guarda a sua língua da calúnia» (salmo).
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  Não podes ser feliz quando
  estás cheio de inveja e
  ódio. Deseja o bem  a todas 
  as pessoas, de igual modo,
  e elas vão ver-te com
  outros olhos.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:

SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Deolinda da Silva Sampaio, m.c. a filha Cordolina Sam-

paio; aniv. por Agostinho Gomes da Silva, m.c. a esposa e filhos; aniv. por 
Manuel José de Carvalho e esposa M.ª Augusta de Barros, m.c. as filhas 
Rosa e Cândida Carvalho. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Adelino da Silva e M.ª Silva Ferreira, m.c. os filhos Ro-
gério e Agostinho; por M.ª José Conceição Sousa, m.c. o filho Armindo Mes-
quita. 

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por M.ª de Jesus Leite e António Batista Araújo, m.c. a família; 

por José Ferreira Dias, Joaquina de Castro, Teresa Ferreira e Avelino de 
Sousa, m.c. Jerónimo Batista Dias e esposa; por Lucinda Ribeiro e marido, 
m.c. José Valente.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por António Afonso Fonseca e Teresa de Jesus Afonso, m.c. 
a família; por Celestino Vaz, Jonathan Vaz e Francisco Lopes, m.c. a esposa 
Alzira.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Adriano Miranda, m.c. a esposa; por Custódio Gomes de Ma-

tos, m.c. a família; por Carlos da Fonseca e pais, m.c. Domingos Fonseca.
19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por M.ª Conceição Silva, marido e pais, m.c. M.ª Elvira; 

por Joaquim Sousa, m.c. a família.
QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, 

m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; por José M.ª Rodrigues, Virgínia do Car-
mo Araújo, Carlos de Araújo, pais e irmãos, m.c. os filhos.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por José Joaquim Rodrigues, Manuel Barros Rodrigues e 

irmã, m.c. Agostinho Barros Rodrigues; aniv. por David Alves Pereira, m.c. 
a família; por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. Manuel Matos.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por José Joaquim Carneiro Ramos, pais e irmãos, m.c. 
a irmã Delfina; aniv. por Laura Augusta Soares, m.c. o filho António Soares 
Lopes.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—aniv. por Carolina de Oliveira Soares e marido, m.c. a família; 

por João Nogueira, esposa, Fernando Baía e M.ª do Carmo Fernandes Lima, 
m.c. os filhos M.ª da Graça e Horácio; por Aurora Vieira e João Fernandes, 
m.c. uma pessoa amiga.

DOMINGO 
08,00 horas — por António Sousa Vale e Adília da Costa, m.c. a família; por Joaquim Rodri-

gues, mãe, sogros e familiares, m.c. a família; por Arlindo Sampaio Vieira, 
Manuel e José Barbosa Vieira, pais e sogros de Rosa de Jesus Fernandes 
Barbosa; por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; pelas Almas 
do Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro.

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

Ave; por Manuel Fernandes da Costa, m.c. os filhos.

«Ser feliz não é possuir tudo. Mas ser grato a Deus 
por tudo que possui.»

Adriana Vaz

AVISOS:           
Prevenção de incêndios:

O perigo de incêndio é real, mas a larga maioria 
dos incêndios podem ser evitados. Precisamos 
mobilizar-nos para alterar os comportamentos de risco:

— As queimas de amontoados e fogueiras estão dependentes 
de comunicação e autorização prévia da câmara municipal, e 
independentemente do risco. 

— Em dias quentes, secos e ventosos não é permitida a 
utilização de máquinas e equipamentos de corte, que, na sua 
ação, gerem faíscas ou calor; 

— Não fume ou atire beatas nos espaços florestais; 
— É proibido laçar foguetes e balões com mecha acesa em 

dias de perigo de incêndio «muito elevado» ou «máximo». 
Por isso a prevenção é a melhor resposta. Se conseguirmos 

reduzir o número de incêndios, que são na sua maioria, cau-
sados por negligência ou por fogueiras, queimas e queimadas, 
realizadas em dias de maior perigo, conseguiremos evitar o pior.  

Cotas do Coração de Jesus, em Taíde:
Estão à cobrança os anuais referentes ao Sagrado Coração 

de Jesus.

[Reinam, hoje,] sobretudo dois escolhos: o «achismo» e 
a «sida espiritual». 

Pouca gente pensa, mas «toda a gente “acha” que...». 
Geram-se então «novas formas de analfabetismo, deso-

rientação e moleza». 
A «sida espiritual» reprime a nossa imunidade «face à 

mentira, à desonra, à indignidade, à corrução e à ausência 
de valores na sua hierarquia autêntica». 

É preciso «parar, meditar, rezar, ter tempo para nós, para 
a família, para a beleza, para a contemplação [...], para fruir 
do milagre de viver e estar vivo». 

J. A. PINHEIRO TEIXEIRA 
    

 


