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“Perdoa a ofensa do teu próximo”

Não é fácil perdoar! BenSira convida a detestar «o rancor e 
a ira», a esquecer a vingança, a tomar consciência das próprias 
faltas a fim de estimular o perdão das ofensas: «Perdoa a ofensa do 
teu próximo» (1.a). Não somos donos da nossa vida, em qualquer 
circunstância «pertencemos ao Senhor» (2.a) que «é clemente e 
compassivo, paciente e cheio de bondade» (salmo). Jesus Cristo em 

reposta à pergunta de Pedro 
(«Quantas vezes...? Até sete 
vezes?») convida ao perdão 
ilimitado: «Não te digo até 
sete vezes, mas até setenta 
vezes sete» (evangelho), isto 
é, sempre, porque também 
nós seremos ilimitadamente 
perdoados.
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«Porque não morri
ao sair do ventre de minha mãe?
Para quê dar luz a um infeliz,
e vida a quem vai viver na amargura?
Para quê dar luz a quem anseia
pela morte que não chega,
e que a procura mais do que a um tesouro? 
Para quê dar luz
a quem se alegra diante de um túmulo 
e exulta diante de uma sepultura? 
Para quê dar luz
a um homem que não encontra caminho, 
porque Deus o cercou de todos os lados?»
                                                                                       (JOB 3,11.20-23) 
As palavras de Job são dramáticas.
O final da história é feliz: Job descobriu 
a ternura e o amor de Deus na vida.
«E Deus abençoou Job,
mais ainda do que antes.»



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Aurora das Dores Ramos Pereira e mãe, m.c. Glória Rocha Pe-

reira; aniv. por Joaquina de Castro e José Ferreira Dias, m.c. Jerónimo Batista Dias 
e esposa; por Albino José Pereira, Rosa Joaquina Vasconcelos e família, m.c. a filha 
M.ª Amélia e marido; por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Estela Soares, Amândio Santos Silva, Adelino Pereira, Carlos 
Soares (o Fafe) e Joaquim Soares, m.c. Orlanda Soares; por Joaquim Sousa, m.c. 
esposa e filhos; por Alcina da Graça e Silva, m.c. a Confraria.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Agostinho Mendes Dias, m.c. Adelaide Pereira; por Alzira Cardoso, 

marido, filho Manuel e genro Adelino, m.c. os vizinhos e amigos Rosa e Fernando 
Gonçalves; por Laurentino Rodrigues do Vale, esposa e filhos, m.c. Deolinda Rodrigues 
do Vale; por José Joaquim da Costa e esposa, m.c. o filho Laurentino e nora Fátima.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Luís Gonzaga Oliveira e Silva, Manuel Sores e Carolina de 
Jesus Barros, m.c. a esposa e filhos; por Alaíde Celeste Barroso Silva, marido, filhos 
e irmã Cidália, m.c. a filha Deolinda; pelas intenções de Virgínia da Silva, m.c. a 
Confraria.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por João Vaz da Mota e esposa Angelina, m.c. o filho João; 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 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; pelo Dr. Francisco 
Vieira e Brito, m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por José Manuel Carvalho, m.c. o filho Ricardo Sousa Carvalho; por 

Aristides Rebelo, m.c. os filhos; por Amândio Santos Silva, m.c. Mª de Jesus Castro.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—por António de Barros Carneiro, m.c. a esposa; por Carlos da Fonseca e 

pais, m.c. Domingos Fonseca; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa; pelos pais 
de José Guilherme.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Manuel José Torcato Soares Baptista Baptista, m.c. a fa-
mília; aniv. por Torcato Rodrigues, esposa, filhos e netos, m.c. Mª Augusta Rodrigues 
Rodrigues; em ação de graças a Santo Ovídio, m.c.  M.ª de Fátima; aniv. por Alcides 
Vaz Vieira, m.c. a Confraria.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues, Fernando 

Baía Macedo e M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. M.ª Júlia Rodrigues; por Armando 
Alberto Ferreira, Aurora Oliveira Leite, Bernardino Viegas e M.ª Judite Rodrigues, 
m.c. a família; por Albertino Raimundo, m.c. o Sagrado Coração de Jesus.

DOMINGO  
08,00 horas —  aniv. por Franscisco José, pais e irmã, m.c. a Júlia Sousa; por Manuel Freitas, Virgínia 

Ribeiro, tios e avós de Lúcia Freitas; por Salvador Augusto e Clementina da Silva, m.c. 
a filha M.ª José; por José Leite Oliveira, António Carlos Silva Oliveira, João Fraga, 
Joaquina Leite, Júlia Fernandes e Guilherme António da Silva, m.c. José da Silva 
Oliveira; por Sérgio Armando Fernandes de Sousa e pais de M.ª Soledade; por Manuel 
José Gomes, esposa Camila Nascimento Costa e Deolinda dos Prazeres Silva, m.c. a 
família; por M.ª Francisca, M.ª de Abreu e Aida Gonçalves, m.c. Adelaide Moutinho; 
por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares de Virgínia Pereira.

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

dia por Emília Rodrigues, m.c. a filha Manuela.

AVISOS:
Inscrições na catequese:

Os meninos que entrem este ano para a escola 
devem também inscrever-se para a catequese. Os 
pais podem procurar a ficha de inscrição junto 
do pároco. Começaremos, se Deus o permitir, em 
breve. Adiante será avisado o dia certo.

O elefante
Há muito tempo, havia uma cidade onde todos os habitantes eram cegos.
Passou por ali um rei com um grande cortejo de soldados e animais, 

entre os quais um elefante.
As pessoas não sabiam o que era um elefante.
Por isso, disseram umas às outras:
Vamos verificar o que é um elefante.
Todos se aproximaram e, como eram cegos, apenas podiam tocar nele, 

apalpando-o.
Um dos cegos apalpou as orelhas do elefante, um outro apalpou a 

tromba, um outro apalpou uma pata.
No final, já afastados do misterioso animal, discutiram entre si sobre a 

ideia que tinham acerca do que é um elefante.
Aquele que tinha tocado nas orelhas, dizia:
O elefante é assim como que um tapete áspero e comprido.
Aquele que tinha tocado na tromba, dizia:
O elefante é assim como que um tubo vazio, uma espécie de instru-

mento de sopro.
Aquele que tinha tocado numa pata, dizia:
O elefante é assim como que uma coluna robusta.
Cada cego tinha uma ideia diferente do que é esse animal grande da 

floresta.

O cristão, na busca da verdade, escuta com humildade o que dizem 
os outros.

   
«Tenta mover o mundo – o primeiro 

passo será mover-te a ti mesmo.»
Platão

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


