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Perdoar é amar.
Perdoar é esquecer as ações
que te prejudicaram;
perdoar é eliminar
as barreiras que impedem
a comunicação com alguém;
perdoar é um exercício
de magnanimidade e generosidade.
Perdoar é dizer «não» dentro de nós
à lei de talião.
É um gesto de resistência
à insensibilidade.
Perdoar é amar.
 

31.º DOMINGO COMUM

S. Lucas narra hoje o milagre da conversão de Zaqueu que acolhe 
o eterno abraço da misericórdia de um Deus que entra na sua casa 
e na sua vida, renovando-a.

Zaqueu

A pequenez de Zaqueu não era ape-
nas uma questão de centímetros. Ele 
era “cordialmente” odiado por causa 
da sua profissão: era chefe da alfândega. Neste lugar, através da 
extorsão, enchia bem os bolsos. Por curiosidade, despindo-se da 
sua compostura e prestígio, empoleira-se numa árvore, apenas 
com a pretensão de avizinhar Jesus com o olhar. Para isso, ousa 
tresmalhar-se do rebanho, destoa do coro dos aplausos da mul-
tidão, assume os seus limites e encontra um balcão privilegiado.

Tal como ontem, nunca os limites foram impedimento para 
encontrar o Senhor. Na verdade, a fragilidade, o pecado, a peque-
na estatura… podem até ser motivo de encontro com o Mestre.   
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,00 horas — VILELA—por David Alves Pereira, m.c. a família; pelas Almas do Pur-

gatório e familiares de Agostinho Barros Rodrigues; por Rosa de Jesus 
Gomes, m.c. o filho António José Gomes; pelos associados da Irmandade 
de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Adelaide Rosa da Silva, m.c. a família; aniv. 
por Celestino Ferreira Vaz e Jonathan Vaz, m.c. a esposa; por Alfredo 
Augusto Lopes Fernandes, António Lopes Fernandes e Mª Isolina, m.c. 
Mª Elisabete; por José Pinhel, m.c. a esposa Minda.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Augusta de Jesus Monteiro e filhos, m.c. M.ª Con-

ceição Sousa; aniv. por Avelino Fernandes, m.c. Manuel Luís Amorim 
Fernandes; por Amândio José de Castro, m.c. a família; por José Carvalho, 
Manuel da Fonseca, Patrocínia Guimarães e Carlos Fonseca, m.c. Hugo 
Fonseca.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por P. Manuel Magalhães dos Santos, m.c. Mª 
Emília Queirós Pereira; por M.ª de Fátima Gonçalves, m.c. o marido; 
pelas Almas do Purgatório.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por  Alberto Araújo Santos Silva e Deolinda Guimarães 

Ferreira, m.c. os filhos; por António dos Santos Costa, filhos, genros e 
irmãos, m.c. a filha Lurdes; por Virgínia de Jesus Costa Araújo e pais, 
m.c. a família.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. pelos sogros de José Guilherme; aniv. por António Batista 

Faria e familiares, m.c. o pai; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; 
pelos pais, avós, tios e primos de M.ª Vasconcelos e José de Castro Dias.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Joaquim Monteiro Pereira e Aurora da Silva 
Monteiro, m.c. a irmã Armandina; por Augusto Fernandes Araújo e M.ª 
Emília Pereira, m.c. os filhos; por José Manuel Carvalho, m.c. a esposa 
e filhos.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo. 
19,00 ” — QUINTELA—por  Armando Alberto Ferreira, Aurora Oliveira Leite, 

Bernardino Viegas e M.ª Judite Rodrigues, m.c. a família; por José Ro-
drigues da Silva, Armando Rodrigues Silva, Domingos de Castro, António 
da Silva e esposa, m.c. Mª Júlia Rodrigues.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Sérgio Armando Fernandes de Sousa, m.c. a família; por António 

de Sousa Vale e Adília da Costa, m.c. a família; por Joaquim Rodrigues, 
mãe, sogros e familiares, m.c. a família; por Gualdino da Cunha Duarte, 
Joana Ema Pereira, Júlia Arminda Pereira Duarte e Preciosa M.ª Sir-
gado Batista, m.c. M.ª Conceição Pereira Duarte; por Salvador Augusto 
e Clementina da Silva, m.c. a filha M.ª José.

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

de Ave; aniv. por Domingos Augusto da Cruz, m.c. a filha Conceição.

O medo da morte
Porque demasiado materialistas, consumistas,
hedonistas e moralmente relativistas,
as sociedades modernas vivem apavoradas
com a ideia da morte; e, porque não
queremos viver diminuídos e, muito menos
morrer, agarramo-nos desesperadamente
a todos os meios de salvação, dos quais o mais
óbvio é a medicina.
Daí, o incremento que, hoje, é dado ao recurso ao
diagnóstico, à consulta e aos tratamentos médicos preventivos;
e, até, a todo o tipo de mezinhas, ditas milagrosas,
que muitos não se cansam de apregoar com
a evidência de cura e bem-estar imediatos e garantidos,
como que num retorno à eterna juventude.

PADRES E BRUXAS
Disse-lhe que não podia benzer o fio com o 5 Saimão: estrela, lua, 

figa e corno. Ripostou: “são padres como o senhor que acabam com a 
fé”. Oito dias depois, apareceu no fim da Missa a dar conta que um co-
lega o tinha benzido: “Ainda há padres bons”, gritou em jeito de vitória.

O sincretismo, fruto de ignorância, má-fé, subjetivismo, sobranceria, egotismo, 
continua a medrar. Há cristãos mais sabedores e seguidores de superstições, 

bruxarias, espiritismo, magia, astrologia, amuletos do que da Bíblia, 
sacramentos ou doutrina cristã. E expeditos a justificar a “sua fé”: 
“andei na catequese; fiz os sacramentos”. Não precisam de ir à Igreja 
nem de formação, não acreditam nos padres e até gostam “deste” Papa.

Quando os padres, ao invés de ensinar, corrigir, elucidar, orien-
tar preferem evitar problemas, aparar o jogo e deixar andar ou, 
mais grave, são coniventes com noites de Halloween e sextas-feiras 
treze, está identificada a razão principal desta mixórdia sagrada.

(António Magalhães Sousa, Correio da Manhã, 27.10.2019)

   
«Temos de aprender a viver todos como 

irmãos ou morreremos todos como loucos.»
Martin Luther King


