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Pensa sempre nos outros.
Muitas vezes julgamos que os outros estão bem,
porque nós estamos bem.
Infelizmente as coisas,
muitas vezes, não são assim.
Que grande lição
a daquele homem
que foi ofendido
por um guarda de segurança:
«Não o despeçam,
tem mulher e filhos.»
Pensa sempre nos outros.

33.º DOMINGO COMUM
À medida que nos aproximamos do fim do ano litúrgico, o Evangelho fala-

-nos do fim e convida-nos, através dos sucessos e fracassos da vida, a viver 
hoje a primavera de Deus.

“Não ficará pedra sobre pedra”

Jesus não quer desprezar o orgu-
lho dos judeus que viam na beleza e 
grandiosidade do templo de Jerusa-

lém um sinal da presença de Deus. Convida antes os discípulos a não se 
iludirem perante o que parecia indestrutível e seguro: até as mais belas obras 
humanas são caducas e frágeis. Com Jesus caem por terra tantos deuses 
e templos, tantos modos de vida sem vida, abre-se uma convulsão e uma 
novidade na própria existência. O Mestre não quer discípulos distraídos, 
mas atentos ao que a história apresenta à nossa volta.

Muitas vezes o nosso olhar fica-se por aquilo que adorna a realidade, 
enquanto o olhar de Deus vai além das aparências e vê o significado mais 
profundo. As suas palavras obrigam-nos a abrir os olhos para ver as misérias 
do mundo, o sofrimento de tantos e a reconhecer as próprias contradições 
e dificuldades. Ser cristão não é fugir da história, nem significa não ter 
problemas para viver seguro numa bela torre imune aos males. Mas é estar 
com todos expostos às batalhas da vida.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—por Beatriz dos Anjos Alves da Silva e Manuel Joaquim da Costa 

Rodrigues, m.c. a filha Lídia; por Abílio de Jesus Fernandes e Alexandrina 
Celeste Gonçalves, m.c. a filha Teresa; por Almerinda do Couto, Joaquim 
Gonçalves e esposa, m.c. a neta Helena Rodrigues; por Manuel Emílio do Vale, 
António Pires, esposa e filho Manuel, m.c. José Fernandes Pires e esposa.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por António Joaquim de Sousa e M.ª da Conceição Silva, 
m.c. a filha Elvira; por Adelino Fernandes Pereira, m.c. a família. 

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Ferreira de Barros, m.c. a filha M.ª Augusta Barros 

Carvalho; por Adelino Amaro Pereira, esposa, filhos, genro, noras e neto,  m.c. 
Glória da Rocha Pereira; por Custódio Gomes de Matos, m.c. a família; por 
Oscarina e familiares, m.c. o marido e filhos.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por por António Cunha, José Joaquim Cunha, M.ª Rosa 
Vaz, Salvador e Deolinda Cunha, m.c. José M.ª Cunha; por Adelino da Silva e 
Mª da Silva Ferreira, m.c. os filhos Rogério e Agostinho.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Américo João Fernandes, esposa, genros e neto, m.c. M.ª 

Amélia e marido; por Rosa de Jesus Fernandes Antunes, marido, filhos e neto, 
m.c. os filhos; por Hilário de Jesus Fernandes Matos e Almas do Purgatório, m.c. 
a família Matos; por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim 
Fernandes.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Clemente José Vieira, m.c. a Ana; por António Paulino Oli-
veira, M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia Adelaide Gonçalves, António Gonçalves 
Fernandes e Alfredo Augusto Lopes Fernandes, m.c. a esposa M.ª de Fátima.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. pelo sr. P. José de Castro Torres; por Iara Queirós e filhos, 

m.c. M.ª Emília Queirós Pereira.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Silvina Nogueira da Costa e avó, m.c. José Guilherme 

Vieira da Costa; aniv. por Glória de Jesus da Costa e família, m.c. Guilhermi-
na Castro; por Joaquim Adriano Rodrigues Araújo, m.c. a esposa e filhos; por 
António Vilela, esposa e filhos, m.c. a filha M.ª da Conceição Vilela.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Rosa de Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel da 
Silva Morais, Adília Mendes e familiares, m.c. m.c. a família; por Francisco 
Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo. 
19,00 ” — QUINTELA—por José Joaquim Afonseca e avós, m.c. os pais; por João Nogueira, 

m.c. as netas Sandra e Sónia.
DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Cláudio Manuel Veloso e Sérgio Armando Sousa, m.c. Pedro Miguel; 

por António Catrino e familiares de Margarida Moutinho; por Manuel José 
Gomes, Camila Nascimento Costa e Delfina Prazeres Silva, m.c. a família; pe-
los pais, avós e tios de M.ª Judite Sousa; por Virgínia Cruz e Alberto Joaquim 
Cruz, m.c. Fátima Sousa.

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

por José M.ª Rodrigues, Carlos de Araújo, pais e irmãos, m.c. Virgínia do Carmo 
Araújo.

AVISOS:                       
Magusto:

Hoje, domingo, dia 17, realiza-se o magusto anual promovido 
pela Junta de Freguesia. Será às 15 horas, se o tempo estiver 
bom, no Largo de Quintela; caso esteja chuva, à mesma hora, 
na antiga escola de Porto de Ave. 

Participe, conviva, associe-se.

Perguntaram ao Dalai Lama:
—«O que é mais surpreenden-

te da Humanidade?»
E ele respondeu:
—«Os homens… Porque per-

dem a saúde para juntar dinheiro, 
depois perdem dinheiro para recuperar 
a saúde. E por pensarem ansiosamente 
no futuro, esquecem do presente de tal 
forma que acabam por não viver nem o 
presente nem o futuro. E vivem como se 
nunca fossem morrer… e morrem como 
se nunca tivessem vivido».
   «Não consigo perceber porque razão há morte, sofrimento, o mal, 
as tentações, mas tenho consciência que talvez não tenha capacida-
de para isso. Eu também não tenho capacidade para compreender 
matemática, quanto mais... os desígnios de Deus.»

Sophia de Mello Breyner Andresen

 


