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“A palavra de Deus é viva e eficaz”

O texto do evangelho oferece o diálogo de Jesus Cristo 
com «alguém» faminto por alcançar a vida eterna: «Bom 
Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna?» (evan-
gelho). Ocasião para o Mestre recordar as condições para o 
seguir, lançando um alerta sobre os perigos das riquezas que 
obstruem o coração e ensombram o olhar. O apelo a vender 
tudo, para dar aos pobres, pode-nos parecer demasiado 
radical, e somos livres de rejeitar tal palavra «viva e eficaz, 
mais cortante que uma espada de dois gumes» (2.ª). Mas, se 
temos fé, saberemos invocar «o espírito de sabedoria» (1.ª) 

e a bondade divina: «Desça sobre 
nós a graça do Senhor» (salmo). 
Só Deus nos pode saciar com o 
essencial, com a sabedoria de co-
ração, para exultarmos de alegria.
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A infelicidade surge 
quando a teimosia 
nos leva a tentarmos
provar que não
precisamos de mudar 
a nossa mente,
quando temos
a oportunidade 
de o fazer.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel Machado e esposa, m.c. a filha Rosa Machado; 

aniv. por M.ª Aurora Soares Almeida e familiares, m.c. a filha; pelos avós e 
tio de Sabrina Fonseca.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Joaquim Gomes de Castro, m.c. a família; por Fran-
cisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardoso, m.c. a filha Rosa.

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

M.ª Aurora Alves Monteiro da Silva, pais e irmãos: Domingos e Beatriz, m.c. a 
família Gomes; por M.ª de Jesus Fernandes Rodrigues, Rosa Vale Rodrigues, 
Florinda de Jesus Ferreira e Laura Fernandes, m.c. José António Rodrigues.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Hilário Costa Ramos, esposa e filhos, m.c. a filha 
Delfina; por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, m.c. o 
filho Manuel Pereira Sousa.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Américo Barroso e Laura de Jesus Gomes, m.c. Helena Ro-

drigues; por Manuel Nogueira Rodrigues, m.c. a irmã M.ª Helena Nogueira 
Rodrigues; pelos pais, irmãos e sobrinhos de Elvira Miranda. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por António Paulino Oliveira, M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia 
Adelaide Gonçalves Oliveira, António Gonçalves Fernandes e Alfredo Augusto 
Lopes Fernandes, m.c. a esposa M.ª de Fátima; por Rosa de Jesus Rodrigues 
do Vale, Francisco Manuel Silva Morais e Adília Mendes, m.c. Manuel Mendes 
da Silva Morais e esposa.

QUINTA 
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Joaquim Sousa, m.c. filhos e netos; pelo Dr. Francisco 

Vieira e Brito, m.c. a Confraria.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Rosa de Freitas e marido, m.c. Guilhermina Gomes; aniv. 

por Custódio Manuel de Castro, Blandina Barbosa de Castro e José Alberto 
Castro, m.c. M.ª Alice Castro; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; 
por Iara de Jesus Queirós e filhos, m.c. Emília Queirós.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ” — QUINTELA—por José Rodrigues da Silva e neto Vítor Emanuel Silva, m.c. 

a família; por José Joaquim Coimbra Afonseca, avós e tio João, m.c. os pais; 
por Aurora de Jesus Macedo Vieira e João da Silva Fernandes, m.c. a família; 
por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues, Fernando Baía e 
M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. M.ª Júlia Rodrigues.

DOMINGO   
08,00 horas — aniv. por José Joaquim Fernandes, m.c. a filha M.ª Soledade; aniv. por Ar-

mindo Vaz, esposa, Maximina da Silva Vaz e filhos, m.c. a família; aniv. por 
Adosinda da Cruz, m.c. a família; por Alfredo Martins de Sousa, m.c. a família; 
por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; pelos familiares de M.ª 
Rosa Cruz; por Vítor Emanuel Silva, m.c. o Sagrado Coração de Jesus.

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

aniv. por Isaura Moura, m.c. Armandina Moura.  

«A alegria é para o corpo humano o mesmo 
que o sol é para as plantas.»

Autor desconhecido

AVISOS:
Feira dos Santos (Chaves):

O senhor António Duarte, de Travassos, organiza mais uma ida à 
feira dos Santos, em Chaves, no próximo dia 31 de outubro. O preço 
é de 12,50 €uros por pessoa. Os interessados devem contactá-lo pelo 
telefone 253 942 259 ou pelo telemóvel 963 529 139.

Relatório de Contas Romaria - Ano 2O21:

 Receitas:
Peditório na freguesia de Taíde--------------------------14.119,30 
Donativos de empresas-------------------------------------1.000,00
Apoio Junta de Freguesia----------------------------------1.000,00
  Total de receitas-----------------------------------------16.119,30 €

 Despesas:
Serviços religiosos------------------------------------------2.766,70 
Ecrã e som esxterior (novenas)-----------------------------450,00
Ornamentação e iluminação -----------------------------1.400,00
Pirotecnia-----------------------------------------------------2.200,00
Licenças---------------------------------------------------------135,06
  Total Despesas--------------------------------------------6.951,76 €

 Saldo (para as obras a realizar no Santuário)-----------9.167,54 €

 Outras receitas:
Esmolas/donativos, no santuário, na Romaria------------6.447,27 €

 À data, há de saldo para as obras-----------------------21.918,94 €

“Uma das coisas mais trágicas que 
conheço sobre a vida humana é que 
todos nós tendemos a desperdiçá-la.

Todos sonhamos com um jardim 
de rosas mágico no horizonte, em 

vez de gozarmos as rosas que hoje florescem 
à nossa janela”.

 

   
Dale Carnegie


