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11.º DOMINGO COMUM

“Somos o povo de Deus”

Este domingo ainda faz eco da Solenidade da Santíssima 
Trindade. É uma espécie de «resposta» ao amor trinitário: 
«nós somos o povo de Deus» (salmo). No batismo fomos 
ungidos com o óleo do crisma par sermos «reunidos ao 
seu povo» e permanecermos «eternamente, membros de 
Cristo, sacerdote, profeta e rei» (Ritual do Batismo). Po-
rém, esta pertença desafia-nos à ação e à missão. Antes de 
mais, é preciso fazer memória e guardar os ensinamentos 
divinos (1.a). Depois, urge tomar consciência da nossa 

fragilidade e reconhecer o amor 
de Deus para connosco (2.a). 
Então, sentindo-nos chamados 
pelo próprio nome, proclamare-
mos que «está perto o reino dos 
Céus» (evangelho). 
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O pão é sagrado
porque a sua origem é divina.
Deus dá-o aos passarinhos do Céu
e aos animais do campo.
Deus encarregou o ser humano
de tudo fazer para que esse dom
divino nunca falte a ninguém.
Por isso, quando à tua porta bater alguém
a pedir-te um pedaço de pão,
se puderes, partilha-o com ele.
A falta de pão que muitos sofrem
é pecado dos seres humanos,
e nisso têm responsabilidade
o primeiro mundo, o neoliberalismo,
a dívida externa...
Todo o atentado contra a pessoa humana
é um atentado contra Deus.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João Vaz da Mota e esposa Angelina, m.c. a família; aniv. por 

João Manuel da Costa e esposa, m.c. a filha Silvina; aniv. por Patrocínia Guimarães, 
marido e filho, m.c. Domingos Fonseca; pelos pais e neto de Mª Augusta Barros 
Carvalho.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Rosa Monteiro Pereira e marido, m.c. a família; aniv. por 
António Joaquim de Sousa e M.ª Conceição Silva, m.c. M.ª Elvira; aniv. por José 
Guilherme Pereira da Silva, m.c. a esposa e filhos.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por David Alves Pereira e pais, m.c. a família; por Ana Silva, m.c. a filha 

Mª Aurora; por Amélia de Jesus Azevedo Miranda, m.c. o Centro de Convívio de 
Vilela; pelos associados da Irmandade de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Adelino de Sousa, m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; 
aniv. por Porfírio de Castro e sogros Rosa Lopes e Francisco Rodrigues, m.c. M.ª 
Augusta Rodrigues; aniv. por Mª da Silva Lima, m.c. a Confraria.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—pelos avós e tios de Glória Rocha Pereira; por José Fernandes Antunes, 

filho Jorge, Alexandra, avós, tios e primos, m.c. António José Couto Antunes; 
por Manuel Machado, m.c. a filha Rosa Machado; por José Carvalho, m.c. a filha 
Benvinda.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Rosa de Jesus Rodrigues do Vale, m.c. a família; aniv. 
por Armando Antunes da Costa e Antero Gomes, m.c. o afilhado Luís Gomes; aniv. 
por Francisco Gonçalves da Cunha, m.c. a família. 

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Manuel Freitas, m.c. a filha Lúcia; aniv. por Clemente 

Moura, m.c. Armandina Moura; aniv. por José Martins Pereira, m.c. a filha Graça 
Sousa.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª da Conceição do Couto e marido, m.c. a neta M.ª Amélia 

e marido; por Custódio Gomes de Matos, m.c. a família; por M.ª Aurora Soares de 
Almeida e familiares, m.c. a filha; por M.ª de Jesus Fernandes Rodrigues e Rosa 
do Vale Rodrigues, m.c. José António Rodrigues.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Otília Veloso, Augusto Silva, Aureliano Matos Cruz, 
Manuel Filipe, Abílio, Mário e Armando, m.c. a filha Augusta Silva; aniv. por José 
Rodrigues Magalhães, m.c. a esposa M.ª Eufrásia Magalhães; aniv. por Amândio 
Gonçalves Vaz, esposa e filho Celestino Ferreira Vaz, m.c. a M.ª.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA— aniv. por M.ª Regina Rodrigues, marido, filha e pais, m.c. a família; 

aniv. por Laurinda da Silva, marido, nora Florinda e filho João, m.c. a neta Alme-
rinda; pelos pais e sogros de M.ª Judite; pelos pais e avós de António Sá.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por João Manuel Castro Pereira e Isaura Pereira, m.c. a família; aniv. por 

Manuel Freitas, m.c. os netos Helena e Eduardo; aniv. por Deolinda de Jesus Gomes 
e Alípio José da Costa, m.c. a filha Adosinda; aniv. por M.ª de Fátima da Silva, 
m.c. as netas Eduarda e Sandra; aniv. por Joaquim Antunes Gomes, Esmeralda 
Guimarães Lameiro, Manuel António da Cunha Marques, Ermelinda Freitas, Ma-
nuel Ribeiro e filho José, m.c. Joaquim Ribeiro; aniv. por Alzira Barbosa, Adriano 
Barbosa e familiares, m.c. o Alberto; aniv. por António Catrino, m.c. Margarida 
Moutinho; aniv. por M.ª Manuela Fernandes Gonçalves, m.c. o filho Artur Silva.

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

substituir a de 30.º dia por Virgínia do Carmo Araújo, m.c. os filhos.

A vaca não dá leite!

O meu pai costumava dizer-nos, 
quando éramos crianças:

– Quando completardes 12 anos 
contar-vos-ei o segredo da vida.

Quando completei 12 anos, acordei o meu pai todo ansioso 
para saber o segredo da vida.

O meu pai disse, contar-to-ei, mas, não o poderás revelar aos 
teus irmãos.

Eis o segredo:
– A vaca não dá leite.
– Hã? NÃO entendi meu pai !!
– A vaca não dá leite.
Tu tens de tirá-lo.
Precisas de acordar às 5 horas da manhã, ir ao eido, entrar 

na corte cheia de fezes, amarrar o rabo e as pernas da vaca, 
sentar-te num banquinho e fazer o movimento certo!

Esse é o segredo da vida. A vaca, a búfala, a cabra não dão 
leite !!!

Ou tu o tiras ou não terás leite.

Existe uma geração que acha que a vaca dá leite, que as 
coisas são automáticas.

Eu quero, eu peço, eu ganho ...
A felicidade resulta do esforço.
A ausência de esforço gera frustrações.

   
«Enquanto houver vontade de lutar ha-

verá esperança de vencer.»
Santo Agostinho

 


