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23.º DOMINGO COMUM

“Eu estou no meio deles”

Não se é cristão sozinho! A palavra de ordem deste domin-
go é comunidade e fraternidade. Não fechemos o coração à 
palavra de Deus (salmo) que nos oferece vários conselhos 
para a vida comunitária. Por exemplo, a missão do profeta 
é ser «sentinela» da comunidade para denunciar o pecado e 
chamar à conversão (1.a). Ou então o apelo ao amor fraterno 
lançado pelo apóstolo Paulo (2.a). Enfim, para aprimorar a 
vida em comunidade e promo-
ver a perfeição evangélica, Jesus 
Cristo propõe a correção frater-
na (evangelho). Eis uma prática 
a redescobrir! Quando é feita 
com autenticidade, é garantia da 
presença de Jesus Cristo: «onde 
estão dois ou três reunidos em meu 
nome, Eu estou no meio deles.»
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Nunca sejas infiel. 
Fica muito caro.
Não em termos económicos, 
mas em termos de humanidade, 
de força interior.
Há quem pense
que é uma questão de habilidade. 
Mas a experiência mostra
que é um produto desequilibrado
do desejo de posse, de poder, de aventura.
Ama e respeita a tua esposa ou o teu marido,
o teu noivo ou noiva, os teus amigos ou amigas. 
Não faças aos outros
o que não queres que te façam a ti. 
A infidelidade dói muito.
É um ato de injustiça, um roubo ao amor. 
É um verdadeiro desastre.
Procura o equilíbrio no teu lar,
na tua família, com o teu cônjuge.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas —VILELA—por Firmino José Gomes e esposa, m.c. Guilhermina Gomes; por Adelino 

Amaro Pereira, esposa, filhos, genros, noras e neto, m.c. Glória Rocha Pereira; por 
Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha Teresa; por 
David Alves Pereira e sogros, m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—30.º dia por Deolinda da Silva Sampaio, m.c. a família; aniv. por Virgínia 
de Jesus Costa Araújo, m.c. a filha Graça; por José Rodrigues do Vale, m.c. a Confraria.

TERÇA
18,30 horas —VILELA—por Manuel Emílio do Vale, António Pires, esposa e filho Manuel, m.c. José 

Fernandes Pires e esposa; por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. a família Matos; 
por José Carvalho, m.c. a filha Benvinda Carvalho; por Joaquim Adriano Rodrigues 
Araújo, m.c. a esposa e filhos.

19,30 ” — SANTUÁRIO—pelos pais e irmão de José Pereira Maia; por Almerinda Fernandes, 
pais, nora e Alfredo Augusto Lopes Fernandes, m.c. a família; por Adosinda Rosa Neves, 
marido Armando Augusto Pereira e familiares, m.c. o a família.

QUARTA
18,30 horas —VILELA—aniv. por M.ª de Jesus Gomes e Laurinda Gomes, m.c. o irmão António José 

Gomes; por João Vaz da Mota e esposa Angelina, m.c. a família; por Abílio Joaquim 
Gonçalves, Deolinda das Dores Freitas e M.ª Auxiliadora Gonçalves, m.c. a neta Tere-
sa; por M.ª de Jesus Fernandes Rodrigues, Rosa do Vale Rodrigues, Florinda de Jesus 
Ferreira e Laura Fernandes, m.c. José António Rodrigues.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; por Joaquim 
Gomes de Castro, m.c. a esposa; por José Guilherme Pereira da Silva, m.c. a esposa e 
filhos.

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

m.c. a família; por Silvina Jesus da Silva, m.c. a filha; por António Paulino Oliveira, 
M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia Adelaide Gonçalves, António Gonçalves Fernandes e 
Alfredo Augusto Lopes Fernandes, m.c. a esposa M.ª de Fátima.

SEXTA
018,30 horas —VILELA—por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; pelas Almas do Purgatório, m.c. 

Lídia M.ª Teixeira; por José Fernandes Antunes, filho Jorge, Alexandra, avós, tios e 
primos, m.c. António José Couto Antunes; por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel 
Luís Amorim Fernandes.

19,30 ” — SANTUÁRIO—em ação de graças e por Manuel Pereira, D. Idalina Rogéria, Júlio 
Cunha e Lola Ramos, m.c. José Júlio Cunha e Liliana Fernanda Duarte; por Adelino 
de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; por 
Albertino Raimundo, m.c. a Confraria.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—aniv. por Mª de Jesus Macedo, marido e filho, m.c. a neta Almerinda; por 

Albertino Raimundo e família, m.c. uma pessoa amiga. 
DOMINGO  
08,00 horas — por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira, pais, sogros e familiares de Rosa 

de Jesus Fernandes Barbosa; por Salvador Augusto e Clementina Silva, m.c. a filha 
Aurora; por Alfredo Martins de Sousa, m.c. a família; por Alberto Joaquim da Cruz, 
esposa, João Paulo de Oliveira e esposa, m.c. Rosa M.ª da Cruz Oliveira; por João da 
Costa e Silva, pais e cunhado, m.c. a família; por Sérgio Armando Fernandes Sousa, 
m.c. a família; por Gualdino da Cunha Duarte, Joana Ema Pereira, Júlia Arminda 
Pereira Duarte, Álvaro Manuel Almeida Oliveira e M.ª Emília Almeida Oliveira, m.c. 
M.ª da Conceição Pereira Duarte; por Augusto José Pereira e Adosinda da Cruz, m.c. 
a filha Leonor; 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 

Celestino Vaz, Jonatthan Vaz e François Lopes, m.c. Alzira Machado Lopes.

Alfabeto
Era uma vez um homem simples e 

bom cristão. Aproveitava os momen-
tos livres para rezar. Mesmo quando ia 
de viagem, levava sempre consigo um livro de orações, já 
gasto de tanto uso.

Aconteceu que, ao partir para uma longa viagem, esque-
ceu-se de colocar o seu livro de orações na mochila. Só deu 
pela sua falta quando, ao fim do dia, não o encontrou.

E agora? Como iria fazer as suas orações antes de se 
deitar? Procurou recordar-se delas, mas a sua memória já 
estava um pouco gasta.

Quando chegou a hora de rezar, ajoelhou-se aos pés da 
cama, colocou-se na presença de Deus e, com toda a con-
fiança, suplicou:

Senhor, sabeis que sou um pouco distraído e deixei em 
casa o meu devocionário. Também sabeis que a minha 
memória está muito fraca. Mas vou fazer uma coisa: reci-
tarei devagarinho cinco vezes todo o alfabeto, de «a» a «z». 
Peço-vos, Senhor, que junteis as letras e com elas formeis 
as orações que forem segundo a vossa vontade.

Certamente que esta prece, na sua simplicidade, agra-
dou a Deus muito mais do que as que estavam no velho 
devocionário.

O cristão encontra na oração diária luz e coragem para viver 
segundo o Evangelho.

   «Entre as pequenas coisas que não fazemos 
e as grandes que não podemos fazer, o perigo 
está em não tentarmos nenhuma.» Confúcio

Pedrosa Ferreira, in «Boa noite—ler ao deitar»


