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Aprendamos a usar o mecanismo da subs-
tituição, isto é, quando nos vêm lembranças 
de coisas desagradáveis ou preocupações, 
usemos uma vassourinha mental afastan-
do-as, substituindo-as por outras positivas, 
com lembranças de coisas agradáveis que 
nos tenham acontecido. 

Isso gera uma energia boa, muito grande, 
que atrai outras energias positivas, e as boas 
coisas começam a acontecer-nos, infalivel-
mente.

3.º DOMINGO da QUARESMA

“O DOM DE DEUS”

Neste e nos dois próximos domingos, faz-se 
uma pausa no evangelho segundo S. Mateus para 
serem proclamados textos do evangelho segundo 
S. João. Serão três momentos caracterizados pelos 

sinais da água, da luz e da vida, que, na tradição antiga, faziam parte do itinerário 
da Iniciação Cristã.

O primeiro deles acontece junto ao poço de Sicar. «Jesus, cansado da caminhada, 
sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria 
para tirar água.»

No diálogo entre Jesus e a mulher, o evangelista resume a mensagem cristã: 
o horizonte vital da Samaritana esgotava-se na água daquele poço, aonde vinha 
habitualmente; Jesus dá-lhe a conhecer uma outra fonte e uma outra água.

A fonte donde brota «água viva» não é uma lei ou doutrina religiosa, que se 
promulga ou revoga; é «o dom de Deus» que somos convidados a escutar, com quem 
podemos estabelecer um diálogo essencial para a vida.

Hoje, «o dom de Deus» é continuamente oferecido nos Sacramentos, em espe-
cial na Eucaristia, na qual temos a possibilidade de beber da fonte de onde jorra o 
mistério pascal de Jesus Cristo, centro da nossa fé.

«Sagrada Escritura e Sacramentos são inseparáveis entre si. Quando os Sacra-
mentos são introduzidos e iluminados pela Palavra, manifestam-se mais claramente 
como a meta dum caminho onde o próprio Cristo abre a mente e o coração ao 
reconhecimento da sua ação salvífica» (Papa Francisco).

Jesus Cristo é o rosto de Deus entre nós, a Palavra de Deus que desce ao coração, 
através do qual nos tornamos verdadeiros «adoradores que o Pai deseja», graças à 
ação do Espírito Santo.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João Oliveira Coelho, m.c. Teresa Coelho; aniv. por Manuel 

Rodrigues Vale, irmãos e cunhados, m.c. Deolinda Rodrigues Vale; por David 
Alves Pereira, m.c. a família.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por António Pinto dos Santos e esposa, m.c. a família; 
aniv. por Amândio Santos Silva, m.c. a esposa M.ª de Jesus Castro; pelos pais e 
avós de M.ª de Jesus Araújo Pereira Duarte.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—pelos pais, sogros e tias de Manuela Guerra; por Delfim Rodrigues e 

filho, m.c. M.ª Celeste Gonçalves; por Joaquim Rocha Rodrigues, pais e irmãos, 
m.c. Glória Rocha Pereira.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por António Lopes Fernandes e familiares, m.c. M.ª de Jesus F. 
Pereira; por João Fernandes, m.c. uma pessoa amiga; por Augusto Fernandes 
Araújo, M.ª Emília Pereira e Jerónimo M.ª Lopes, m.c. a filha Isaura.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Adelino da Silva, António Silva, João Silva, irmã, pais, 

sogros e familiares m.c. a família; pelos pais e sogros de Aurora Vieira; por 
Amândio José de Castro e Deolinda Freitas Mota, m.c. a família.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por Anastácia Rebelo Pereira, m.c. um amigo; aniv. por 
Manuel Carneiro Ramos, pais e irmãos, m.c. a irmã Delfina; por Américo Batis-
ta da Silva, m.c. o Coração de Jesus.

QUINTA
19,30 horas— SANTUÁRIO— por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; por 

José Mendes da Silva, Virgínia de Jesus Fernandes e familiares, m.c. M.ª Júlia 
Fernandes Pereira; por Manuel Mendes da Silva Morais, m.c. a Confraria.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Mário Nogueira Ferreira e esposa, m.c. Helena Rodrigues; 

por Agostinho Gomes da Silva e familiares, m.c. a esposa; por José Carvalho, 
m.c. a esposa Deolinda Rodrigues do Vale.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por José Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa Araújo e pais, 
m.c. a família; por Adelino da Silva, M.ª Silva Ferreira, Celeste de Aguiar e João 
Abreu, m.c. Jonathan e Daniel Silva; por João Fernandes, m.c. a Confraria.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ”  — QUINTELA—aniv. por Joaquim Leite, esposa e filho, m.c. a nora Almerinda; 

aniv. por Armando Alberto Ferreira, Aurora Oliveira Leite, Bernardino Viegas 
e M.ª Judite Rodrigues, m.c. a família; aniv. por António Rodrigues da Silva, 
m.c. a filha; aniv. por Manuel Macedo Vieira e familiares, m.c. a irmã Almerin-
da; aniv. por Vítor Silva, José Rodrigues e familiares, m.c. a família; por Hilário 
de Barros e José de Barros, m.c. a família.

DOMINGO
08,00 horas — aniv. por Joana Ema Pereira, Gualdino da Cunha Duarte, M.ª Irene Pereira 

Duarte e irmãos, m.c. a filha M.ª da Conceição Pereira Duarte; aniv. por Lino 
António de Freitas, m.c. a filha Rosa; aniv. por Alípio José da Costa e Deolinda 
de Jesus Gomes, m.c. a filha Rosa Gomes da Costa; por Alberto Joaquim Cruz 
e esposa m.c. a filha Fátima Sousa; por José da Silva, esposa M.ª Augusta Fer-
nandes e filho Júlio da Silva, m.c. o filho António; por Hilário de Barros e José 
de Barros, m.c. a família.

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

aniv. por Emília Rodrigues, m.c. a filha Fátima. Machado de Assis

       

AVISOS:

Sorteio em favor da Confraria:
Fazem-se públicos os números do Sorteio realizado pela Con-

fraria e que reverteu para as obras no Santuário. 
  1.° — Prémio - 4055
  2.° — Prémio - 2279
  3.° — Prémio - 5691 

     CHORAR
“Chorar é saudável e alivia a alma, diz o povo e 

tem razão porque, por norma, as emoções expres-
sadas tornam-se em emoções superadas. São ve-
lhas crenças que o tempo irá, ou não, desmoronan-
do. 

Eu gosto de rir mesmo sem nenhuma razão especial, mas aprendi 
com a vida, a chorar com total liberdade, porque não quero guardar 
lágrimas no meu coração. Se o fizesse só me fariam sentir frustrada 
ou ferida por muito tempo. É melhor deixá-las escorrer, até porque 
estudos recentes confirmam que chorar faz bem à alma.

Porém há muita gente para quem as lágrimas representam fra-
queza, pelo que entendem que temos obrigação de as controlar e 
não as derramar, principalmente em público.

É um facto que não devemos chorar por tudo e por nada, já que a 
vida requer coragem. 

Mas, quando precisamos fazê-lo porque nos sentimos derrotados, 
porque não deixar que essas lágrimas nos libertem de tal sentimen-
to? Porque negar a nós próprios esse dom, quando todos nos esfor-
çamos por acreditar que depois da tormenta virá a calma?

Chorar é saudável e liberta-nos da frustração e do stresse. Mesmo 
que as coisas não mudem por uma lágrima, sempre podemos tentar 
olhar, de novo, a situação, talvez com mais calma e mais empenho. 
Ou, quem sabe, para continuar a viver da melhor forma possível.”   

                                                                              HELENA SACADURA CABRAL 

«Há pessoas que choram por saber que as rosas têm 
espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espi-
nhos têm rosas.»


