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«Obras de reparação.»
«Obras públicas em construção.»
«Obras em benefício dos utentes.»
São cartazes que abundam
nas nossas cidades e nas estradas.
Prestar atenção ao que é material
e fazer obra de reparação é coisa boa.
Mas também o teu corpo e o teu espírito,
e com certa frequência, te pedem
que coloques um letreiro que aluda a reparação:
«Espírito em reparação»,
«Corpo em reparação»,
«Fé em reparação»,
«Amor em reparação»,
«Linguagem em reparação»,
«Cristão em reparação»,
«Peço desculpa pelo incómodo
que estou a causar.
É para benefício de todos.»

32.º DOMINGO COMUM
O Evangelho convida-nos a uma vida fecunda e à surpresa da ressurreição.
 
Uma história insólita

“Uma pobre mulher, apesar de sete maridos todos falecidos, nunca 
foi mãe...”. Até parece uma telenovela de fraca qualidade! A história 
dos saduceus, que testam Jesus com um caso ridículo, gira à volta da 
morte e da desventura de uma vida infecunda, estéril e de contínua 
desilusão: de quem será esposa a viúva na ressurreição? Talvez, como os 
saduceus, nos seja também mais fácil acreditar na evidência da morte 
e ficar acampados no calvário do que acreditar e viver da ressurreição. 
Talvez seja mais fácil resignar-se, inventar histórias e perder-se em 
filosofias, do que gerar a vida...

Ser filhos de Deus
Jesus, com a paciência típica de quem ama, revela que na eternidade 

desaparece a lógica do possuir, do haver, do tomar por esposo/a. Tudo 
ser inútil, até mesmo o casamento, menos o amor. No céu tudo será 
mais vida, mais amor. À vida infrutuosa Jesus contrapõe a novidade 
da descendência: todos são “filhos de Deus”. Não é a morte a pautar a existência, mas é a vida 
que conduz a mais vida. Só a paixão pela vida é que faz florescer a nova vida.

A terra prometida está já em germinação. A comunhão futura está já esboçada nas frater-
nidades presentes: a nossa vida está grávida de ressurreição. Mesmo assim, a eternidade supera 
a nossa imaginação, porque Deus maravilha-nos continuamente com o seu amor. Não é a vida 
quotidiana que é referência para a eternidade, mas é a eternidade que transfigura e oferece um 
rumo diferente à nossa existência. A ressurreição não é uma fotocópia a cores da vida presente, 
um melhoramento das suas condições, sem problemas com a saúde, os vizinhos ou desilusões 
de amor. A vida nova será verdadeiramente nova! A ressurreição não é um requentado de uma 
existência recuperada, mas é um mistério de novidade e de paixão que narra o sonho e o desejo 
de Deus em superar os limites da vida.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—30.º dia por M.ª Aurora Soares de Almeida, m.c. os filhos.
19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por João de Castro, Arminda Castro e Porfírio de Castro, 

m.c. M.ª Augusta Rodrigues; aniv. por Joaquim Gomes de Castro, m.c. a esposa 
e filhos; pelas Almas do Purgatório.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João António Vieira de Vasconcelos, m.c. o neto Manuel 

Vasconcelos Mota; por  M.ª Aurora Alves Monteiro da Silva, pais e irmão, m.c. 
a família; pelos pais e sogros de Adriano Miranda; por João Vaz da Mota, m.c. a 
esposa Angelina.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Artur de Jesus Pereira, m.c. M.ª Emília Queirós Pereira; 
pelas Almas, m.c. António Carlos Ferreira da Silva; por Joaquim Sousa, m.c. os 
netos. 

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Joaquina Pereira e familiares de Domingos da Silva e 

M.ª Aurora Barros Rodrigues; por José Monteiro, m.c. Manuel Luís  Amorim Fer-
nandes; pelas Almas do Purgatório, m.c. Rosa Mª Rbeiro e marido; por Martinho 
José Rodrigues e Manuel Barros Rodrigues, m.c. Agostinho Barros Rodrigues.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por M.ª Isolina Lopes, António Gonçalves Fernandes, Augusto 
Lopes Fernandes e Fernanda M.ª Lopes Gonçalves, m.c. a irmã Fátima; por Ma-
nuel José Baptista, Manuel Baptista e esposa Maria de Lurdes Torcato Soares, 
m.c. a família; por Rosa de Castro, m.c. Sebastião Afonso da Silva.

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

Manuel Pereira Sousa; pelas Almas do Purgatório; por D. Conceição Cruz (tia 
do Dr. Brito), m.c. a Confraria.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Albertina Rosa da Silva, filhos e netos, m.c. Irene Silva; em 

ação de graças a N.ª Sr.ª das Dores e pelas Almas do Purgatório, m.c. Guilher-
mina Prazeres Castro; por M.ª Rodrigues e Joaquim Adriano de Matos, m.c. o 
filho Custódio Adriano Rodrigues de Mastos; por Mário Nogueira Ferreira, m.c. 
a esposa. 

19,30  ” — SANTUÁRIO—por César, Cordolina, Aureliano Matos Cruz, Manuel Filipe, 
Sãozinha da Farmácia e tios de Vieira do Minho de Paula Cruz; por José da Silva 
Araújo e esposa, m.c. a família; pelas Almas do Purgatório.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo. 
19,00 ” — QUINTELA—por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues e M.ª do 

Carmo Fernandes Lima, m.c. M.ª Júlia Rodrigues; pelos pais e avós de António 
Sá.

DOMINGO  
08,00 horas — por Aurélio da Silva Moreira, Rosa Antónia Abreu, João Fernandes da Silva e 

Júlia Rodrigues, m.c. Armindo Abreu Moreira; por Rosa de Oliveira, m.c. o marido 
Domingos Silva Araújo; por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa, José 
Azevedo, avós, tios e padrinho de M.ª Virgínia Pereira; pelos familiares de M.ª 
Rosa Cruz; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira, pais, sogros e 
familiares de Rosa Fernandes Barbosa.

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

aniv. por Cândida de Oliveira Cardoso e Francisco Gomes Monteiro, m.c. a filha 
Rosa Monteiro.  

   «Ao sentir a dor do adeus e de tudo o 
que acabou, tento preservar o que foi im-
portante para mim.»


