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“O Espírito de Deus habita em vós”

Nas primeiras expressões da Liturgia da Palavra, o profeta 
Zacarias interpela os «pobres de Javé» que estão prestes a re-
ceber um rei «justo e salvador, humildemente montado num 
jumentinho» (1.a). Deixemo-nos convencer de que Deus nos 
convida à alegria de sermos salvos por um tal Salvador. Lou-
vemos a sua bondade (salmo)! Na linha do anúncio profético, 
Jesus Cristo apresenta-se «manso e humilde de coração» (evan-
gelho) e as suas palavras são acolhidas pelos «pequeninos». 

Em duas frases, Jesus Cristo revela a 
sua identidade. Numa, dirige-se ao Pai: 
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra». A outra é dirigida a cada um de 
nós: «Vinde a Mim, todos os que andais 
cansados» (evangelho). A sua identidade, 
bem como a do discípulo missionário, 
está na conjugação destas duas frases.
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Avalia a experiência
que tens de Deus.
Ama a tua vida
feita de sofrimentos e alegrias.
Lembra-te de que nenhum filho de mulher
tem só alegrias
ou só sofrimentos.
A vida é uma mistura de amor,
alegria e dor.
Porque são estes
os ingredientes da vida,
deves aprender a viver com eles
e, sobretudo,
a dar-lhes um sentido cristão.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Oscarina Silva Matos Peixoto, m.c. o marido e filhos; aniv. por 

José Ferreira Dias e esposa, m.c. o filho José Dias e esposa; aniv. por Ilaíde do Couto 
e Castro e familiares, m.c. o filho José Faria; pelas Almas do Purgatório, m.c. Lídia 
M.ª Teixeira.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Ana Silva, marido e familiares, m.c. os filhos; por Alberto 
Araújo Santos Silva e Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. a família; por Joaquim 
Sousa, m.c. esposa e filhos.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; por David Alves Pereira, 

m.c. a família; por Ilídia Pereira Campos, marido e irmão Armando, m.c. o filho e 
nora; por Custódio Gomes de Matos, m.c. a família.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por José Guilherme Pereira da Silva, m.c. a esposa e filhos; por Estela 
Soares, Amândio Santos Silva, Adelino Pereira, António Lopes Fernandes, Carlos 
Soares (o Fafe) e Joaquim Soares, m.c. Orlanda Soares; pelas intenções de Virgínia 
da Silva, m.c. a Confraria.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—pelos pais e sogros de M.ª Helena Nogueira Rodrigues; por Agostinho Gomes 

da Silva e familiares, m.c. a esposa; por Mª Aurora Soares de Almeida e familiares, 
m.c. a filha; por Mário Ferreira Nogueira, m.c. a esposa.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Rosa de Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel Silva Morais, 
Adília Mendes e familiares, m.c. Manuel Mendes Morais e 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.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Aristides Rebelo, m.c. os filhos; por José Manuel Carvalho, m.c. 

a esposa; por Isaura Moura e filho, m.c. Armandina Moura.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—pelos pais, sogros, avós e familiares de Custódia Castro; por Abílio de Jesus 

Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha Teresa; por José Ferreira 
Dias, Joaquina de Castro, tios e avós, m.c. Jerónimo Batista Dias e esposa; por Firmino 
José Gomes e esposa, m.c. Guilhermina Gomes.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Virgínia Gonçalves Carneiro, marido e filhos, m.c. o filho Celestino: 
por Cândida Oliveira Cardoso e Francisco Gomes Monteiro, m.c. Rosa Monteiro; por 
Manuel Pereira, Idalina Rogéria e José Júlio Ribeiro Cunha, m.c. a família.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA— 30.º dia por João Baltasar Rodrigues da Fonseca, pais e sobrinho José 

Joaquim Coimbra Afonseca, m.c. a família; por Virgínia do Carmo Araújo e António 
Lopes Fernandes, m.c. uma pessoa amiga; por João Nogueira, Laura Rodrigues, 
Deolinda Rodrigues, Fernando Baía Macedo e M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. 
M.ª Júlia Rodrigues.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Hilário Pereira, m.c. Virgínia Pereira; aniv. por M.ª Rosa S. Cardoso, m.c. 

a família; por Fernando Augusto Barros Oliveira, António Joaquim Oliveira Macedo, 
Alberto Cunha Fernandes, António José Pinto Oliveira, José Alberto Macedo Pinto 
e M.ª da Glória Macedo Pinto, m.c. o filho Manuel Pinto Oliveira; pelas Almas do 
Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro; por Adelaide Carolina da Costa, marido, filho e 
genro, m.c. a família; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira, pais, sogros 
e familiares de Rosa de Jesus Fernandes Barbosa; por Alfredo Martins de Sousa, m.c. 
a família; 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; em 

honra de N.ª Sr.ª do Porto de Ave, m.c. M.ª José da Silva.

“Acredito que o Universo tem a sua ma-
neira de equilibrar as coisas e as suas leis 
quando estão viradas do avesso. O momento 
que vivemos, cheio de anomalias e parado-
xos, dá que pensar. Numa altura em que as 
alterações climáticas causadas por desastres 
ambientais chegaram a níveis preocupantes, 
primeiro a China e depois tantos outros 

países veem-se obrigados ao bloqueio. A Economia colapsa, mas a poluição 
diminui consideravelmente. O ar melhora; usam-se máscaras, mas respira-se.

Num momento histórico em que algumas ideologias e políticas discrimina-
tórias, com fortes referências a um passado mesquinho, estão a reativar-se 
em todo o planeta, chega um vírus que nos faz perceber que, num instante, 
podemos ser nós os discriminados, os segregados, os bloqueados na fronteira, 
os portadores de doenças. Mesmo que não tenhamos culpa disso. Mesmo que 
sejamos brancos, ocidentais e viajemos em classe executiva.

Numa sociedade fundada na produtividade e no consumo, em que todos 
nós corremos 14 horas por dia na direção não se sabe muito bem de quê, 
sem sábados nem domingos, sem feriados no calendário, de repente chega o 
“parem”. Fechados, em casa, dias e dias. A fazer contas com o tempo do qual 
perdemos o valor. Será que ainda sabemos o que fazer dele?

Numa altura em que o acompanhamento do crescimento dos filhos é, por 
força das circunstâncias, confiada a outras figuras e instituições, o vírus fecha 
as escolas e obriga a encontrar outras soluções, a juntar a mãe e o pai com as 
crianças. Obriga a refazer família.

Numa dimensão em que as relações, a comunicação, a sociabilidade se pro-
cessam principalmente no “não-espaço” do virtual, das redes sociais, dando-nos 
uma ilusão de proximidade, o vírus tolhe-nos a verdadeira proximidade, a real: 
que ninguém se toque, nada de beijos, nada de abraços, tudo à distância, na 
frieza do não contacto. Até que ponto dávamos por adquiridos estes gestos e 
o seu significado?

Numa altura em que pensar no próprio umbigo se tornou regra, o vírus 
envia uma mensagem clara: a única saída possível é através da reciprocidade, 
do sentido de pertença, da comunidade, do sentimento de fazer parte de algo 
maior, de que cuidamos e que pode cuidar de nós. A responsabilidade partilhada, 
o sentir que das nossas ações depende não apenas o nosso destino mas o de 
todos os que nos rodeiam. E que dependemos das deles.

Por isso, deixemo-nos da caça às bruxas, de perguntar de quem é a culpa 
ou porque é que tudo isto aconteceu, e perguntemos antes o que podemos 
aprender com isto. Creio que temos todos muito para refletir e fazer. Porque 
para com o Universo e as suas leis, evidentemente, temos uma grande dívida. 
Explica-nos o vírus, com juros muito altos.”

   «Quando vires um homem bom, tenta 
imitá-lo; quando vires um homem mau, 
examina-te a ti mesmo.» Confúcio

 
Morelli (psicóloga francesa)


