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25.º DOMINGO COMUM

“O Senhor sustenta a minha vida”

Jesus Cristo, pela segunda vez, anuncia a Paixão aos seus 
discípulos: «O Filho do homem vai ser entregue às mãos dos 
homens, que vão matá-l’O» (evangelho). E acrescenta um 
ensinamento sobre o serviço: o maior é aquele que serve, aquele 
que ama. E Ele é o exemplo mais perfeito disso: por nós, fez-se 
servo para provar que o «justo é filho de Deus» (1.ª). Seguindo 
os seus passos, somos convidados a fazer o mesmo. Na certeza 
de que, sejam quais forem as ameaças, Deus está do nosso 
lado: «O Senhor sustenta a minha vida» (salmo). Por isso, 

não cedamos ao facilitismo: 
inveja e cobiças provocam más 
ações; nós somos chamados a 
acolher a «sabedoria que vem 
do alto» (2.ª), a sabedoria que 
nos faz praticar o bem e viver 
em paz, com a graça de Deus.
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Não se encontra felicidade 
nenhuma na tirania.
Pensa no medo
como se fosse
um grão de areia
e na alegria 
como se fosse 
a montanha mais alta.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—30.º dia por Manuel Nogueira Rodrigues, m.c. a família.
19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por António Augusto Monteiro Pereira, m.c. a irmã 

Armandina; por Domingos Manuel Pereira, filhos: Augusta e Adelino e 
genro Tó, m.c. a filha Virgínia.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por M.ª de Jesus Leite e António Batista Araújo, m.c. a família; 

por Domingos Veloso Sampaio, esposa e filha, m.c. a filha Fátima; por 
Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por António Júlio Ribeiro de Araújo, m. c. o neto 
Diogo Araújo; pelo Dr. Francisco Vieira e Brito, m.c. a Confraria.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Emília Mendes e marido, m.c. a nora Adelaide; por 

João Sousa Machado, Isaura de Sousa, M.ª Sousa e Luís Sousa, m.c. a 
esposa; por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—por António Paulino Oliveira, M.ª de Jesus Gonçalves, 
Amélia Adelaide Gonçalves Oliveira, António Gonçalves Fernandes e 
Alfredo Augusto Lopes Fernandes, m.c. a esposa M.ª de Fátima; por 
Isaura Moura e filho, m.c. Armandina Moura.

QUINTA 
19,30 horas — SANTUÁRIO—por José Manuel Carvalho, m.c. a esposa; por Joaquim 

Gomes de Castro, m.c. um casal amigo.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Firmino José Gomes e esposa, m.c. Guilhermina 

Gomes; aniv. por David Alves Pereira, m.c. a família; por João de Oliveira 
Coelho, m.c. a irmã Teresa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Alberto Araújo Santos Silva e Deolinda Guimarães 
Ferreira, m.c. os filhos; por Antero Gomes, Manuel Antunes e M.ª Pereira, 
m.c. Luís Gomes.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ” — QUINTELA—por Francisco Fernandes, m.c. a esposa e filhos; por M.ª 

Regina, marido e filha, m.c. a família; por Aurora Macedo, João Silva e 
António Couto, m.c. Rosa M.ª e filhos.

DOMINGO   
08,00 horas — aniv. por Francisco José, pais, irmã e cunhados, m.c. a família; aniv. 

por António Catrino e sobrinho Valentin, m.c. Margarida Moutinho; 
por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; por Manuel de 
Freitas, Virgínia Ribeiro, avós e tios de Lúcia Freitas; por Preciosa 
M.ª Sirgado Batista, avós e tios, m.c. os pais; por Hilário Pereira, m.c. 
Virgínia 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; aniv. por Joaquim Sousa, m.c. filhos e netos.

«Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é 
o de se abster das ameaças verbais ou insultos.»

Maquiavel

AVISOS: 
Início da catequese:

No próximo sábado, dia 25, daremos iní-
cio às sessões de catequese para este ano 
2021/22. Começaremos, nesse dia, com o 
1.º + 3.º + 5.º + 7.º + 10.º anos. Os anos res-
tantes iniciarão a 2 de outubro. Entretanto, 
a partir do dia 9 de outubro, a catequese 
será para todas as crianças, todos os anos.

HISTÓRIA DE DOIS CAVALOS

Existe um pasto onde vivem dois cavalos. De longe 
parecem cavalos normais, mas quando se olha bem, per-
cebe-se que um deles é cego.

Contudo, o dono dos cavalos não se desfez do cavalo cego, 
e arranjou-lhe um amigo. Um cavalo mais jovem, mas 
com uma particularidade: este tem um sino ao pescoço.

Assim, o cavalo cego sabe onde está o seu amigo e vai 
até ele. Ambos passam os dias a pastar e a comer e no fi-
nal do dia, o cavalo cego segue o amigo até ao estábulo.

Dá para perceber, que o cavalo com o sino está sempre 
a olhar se o outro o acompanha e às vezes pára, dando 
tempo para que o outro possa alcançá-lo. O cavalo cego 
guia-se pelo som do sino, confiante que o amigo o leve 
para o caminho certo.

Como o dono destes cavalos, Deus não se desfaz de nós, 
só porque não somos perfeitos, ou porque temos problemas. 
Ele cuida de nós e faz com que outras pessoas, venham 
em nosso auxílio quando precisamos.

Algumas vezes somos o cavalo cego, guiado pelo som 
do sino daqueles que Deus coloca nas nossas vidas. Ou-
tras vezes, somos o cavalo que guia, ajudando outros a 
encontrar o seu caminho.
   


