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Alcança-se uma verdadeira
felicidade ao ser capaz de
distinguir entre as coisas que não
podem ser mudadas e as coisas
que devem ser mudadas.

Vive a tua vida de acordo com a luz que
arde dentro de ti - senão ela extingue-se.

É-nos ensinado que na vida
devemos amar o próximo - mas
tem algum cuidado com o sítio
onde vais construir a tua casa.

33.º DOMINGO COMUM

“TESTEMUNHO ... PERSEVERANÇA”

A proximidade do fim do Ano 
Litúrgico lembra que «há de vir o dia 
do Senhor» (1.ª). Deus «julgará o mundo 
com justiça e os povos com equidade» 
(salmo). O objetivo é, ao mesmo tem-
po, despertar e tranquilizar. Trata-se 
de confirmar a nossa fé e manter a nossa vida cristã ligada 
à vigilância e à confiança. O profeta Malaquias diz que os 
«soberbos e malfeitores» ficarão privados do amor, mas para 
os que temem o nome do Senhor «nascerá o sol de justiça» 
(1ª). Paulo recorda o próprio exemplo e chama à razão os 
que trocam o trabalho pela ociosidade: «quem não quer 
trabalhar, também não deve comer» (2.ª). Jesus Cristo, sem 
excluir as dificuldades do tempo presente, apresenta o «tes-
temunho» e a «perseverança» como caminho de salvação 
(evangelho).
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João António Vieira de Vasconcelos, m.c. o neto Manuel Vasconce-

los Mota; aniv. por M.ª Joaquina Pereira de Barros e familiares de Domingos da Silva 
e M.ª Aurora Barros Rodrigues; por M.ª Arminda de Castro, José Manuel de Castro e 
José Joaquim da Silva, m.c. M.ª Alice Castro; pelas Almas do Purgatório, m.c. Lídia M.ª 
Martins Teixeira.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por Adriano Manuel Silva Rodrigues e familiares, m.c. a mãe; por 
Francisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardoso, m.c. a filha Rosa Monteiro; por 
Joaquim Sousa, m.c. a família.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por M.ª Aurora Alves Monteiro da Silva, pais e irmãos Domingos, Alzira e 

Beatriz, m.c. Domingos Ribeiro Gomes e filhos; por Avelino Fernandes e esposa, m.c. 
Manuel Luís Amorim Fernandes; por Joaquina da Luz Gonçalves, m.c. a família; por 
Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa M.ª Celeste Gonçalves.

19,30  ”  —  SANTUÁRIO—por Celestino Vaz, Jonathan Vaz e Francisco Lopes, m.c. a esposa Al-
zira; por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, m.c. o filho Manuel 
Pereira Sousa; por Adelino da Silva e M.ª Silva Ferreira, m.c. os filhos Rogério e Agos-
tinho.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por M.ª Amélia de Vasconcelos Pereira Dias, m.c os netos; por Adelino Ama-

ro Pereira, esposa, filhos, genro, noras e netos, m.c. Glória Rocha Pereira; por David Al-
ves Pereira, m.c. a família; pelos associados da Irmandade de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por Alberto Joaquim Fernandes, m.c. Helena Oliveira; por M.ª 
José Conceição Sousa, m.c. o filho Armindo Mesquita; por Armanda da Silva Ferreira, 
m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Cândida Oliveira Cardoso, m.c. a filha Rosa Monteiro; por 

Manuel Pereira, Idalina Rogéria, José Júlio Ribeiro da Cunha e Aurora Ramos Perei-
ra, m.c. a família; por Almecinda Rosa Afonso, José Afonso Fonseca, António Afonso 
Fonseca e Teresa Jesus Afonso, m.c. a família.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por António Vilela, esposa e filhos, m.c. a filha M.ª da Conceição Vilela; 

por Adriano Miranda, m.c. a esposa; por José Rodrigues e Emília Gomes, m.c. o filho 
João Gomes Rodrigues; por João Machado e sogros, m.c. a esposa.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por M.ª Conceição Silva e António Joaquim Sousa, m.c. M.ª Elvi-
ra; por  Domingos Augusto da Cruz, Ana Silva e familiares, m.c. os filhos; por Hilário 
Ramos Silva, m.c. a Confraria.

SÁBADO
18,00 horas —  pelo povo.
19,00  ”  —  QUINTELA—aniv. por Hilário Fernandes Barros, Abílio Batista e Josefa Vieira, m.c. 

a família; pelas Almas do Purgatório e Albertino Raimundo, m.c. Rosa M.ª; por Abel 
Espírito Santo Fernandes Carvalho, m.c. a família; por Leonor Rodrigues de Barros 
(Brasil), m.c. o marido Amaro Ferreira de Barros. 

DOMINGO
08,00 horas —  por José Leite de Oliveira, António Carlos Silva Oliveira, João Fraga, Joaquim Leite, 

Guilherme António da Silva e Júlia Fernandes, m.c. José da Silva Oliveira; por João 
Veloso, Rosalina dos Anjos e António Veloso, m.c. a família; por Aurélio da Silva Mo-
reira, Rosa Antónia Abreu, João Fernandes da Silva e Júlia Rodrigues, m.c. Armindo 
Abreu Moreira; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel Barbosa Vieira e José Barbosa 
Vieira, m.c. os irmãos; por Clementina da Silva e Salvador Augusto, m.c. a filha M.ª 
José; por António Sousa Vale e Adília da Costa, m.c. a família; por Virgínia Cristina 
de Freitas Moreira Alves, m.c. as amigas da Legião de Maria.

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

por Manuel Antunes, M.ª Pereira e Antero Gomes, m.c. a filha Virgínia; por Américo 
da Silva, m.c. a irmã Adília. 

«Quando partimos desta vida, já não é possível fazer 
penitência e não tem efeito satisfatório. Aqui se perde ou 
se ganha a vida.» S. Cipriano

      

O Mês das Almas
Recordar os que partiram é um exercício salutar e muito necessá-

rio. Recordar é torná-los presentes no coração (recordação vem do 
latim cor, cordis, que significa coração). Não é, portanto, apenas uma 
lembrança do passado mas uma referência para a vida presente e uma 
recomendação para prepararmos o futuro. É a meta futura que eles 
já alcançaram e para a qual nos dirigimos, que dá orientação à nossa 
vida. Assim, recordar os que partiram é cultivar laços que ajudam 
a vencer o isolamento e o individualismo e enriquecer a vida com 
referências.

Faz sentido, por isso, a designação do “mês almas”. Os defuntos 
partiram mas as suas almas permanecem. Recordá-los não é tanto 
fazer a visita aos cemitérios (que significa lugar das cinzas). É sobre-
tudo pela oração que se abre uma janela de comunicação com Deus e, 
através de Deus, com os que estão nas Suas mãos. A oração aproveita 
aos que partiram e acende em nós o desejo da bem-aventurança, dizia 
Santo Agostinho.

Era realmente pela oração que este grande santo e sábio recordava 
os seus pais, Patrício e santa Mónica. Conta ele nas “Confissões” que 
sua Mãe Mónica, ao cair doente no porto de Óstia, a caminho da pátria, 
declarou aos filhos que sepultassem o corpo na cidade onde estavam: 
“Sepultareis o meu corpo aqui”. O primogénito, Navígio, manifestou 
o desejo de a sepultar na pátria. Então a Mãe, no meio do sofrimento, 
declarou aos dois filhos: “Enterrai este corpo em qualquer parte e 
não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis de mim 
diante do altar do Senhor onde quer que estejais”. Santo Agostinho 
levou muito a sério a recomendação da Mãe e constantemente, como 
declara, rezava pelos pais. Na verdade, a oração fortalece a esperança 
e prepara a vida bem-aventurada.

+ Manuel Pelino Domingues, Bispo emérito de Santarém

AVISOS:   
        Donativos para os seminários: 

Capela da Sr.ª da Graça-----------------------41,29
Igreja de Taíde----------------------------------72,15
Igreja de Vilela----------------------------------55,15
Santuário de Porto de Ave-------------------161,20
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