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25.º DOMINGO COMUM

“Os meus pensamentos não são os vossos”

Parece propositado: em tempo de vindimas, o trecho do 
evangelho deste e dos próximos domingos, evoca a imagem 
bíblica da vinha. É símbolo do amor de Deus pelo seu povo. 
Jesus Cristo recorre à imagem para destacar alguns aspetos 
do Reino: «o reino dos Céus pode comparar-se...» (evangelho). 
Entretanto, é preciso converter os nossos olhares e os nossos 
corações para acolher os «pensamentos» e os «caminhos» 
de Deus (1.a), para «viver de maneira digna do Evangelho 
de Cristo» (2.a). Tenhamos confiança, pois o Senhor «é 
justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas 

obras» (salmo). A meditação da 
Carta aos Filipenses (ao longo 
de quatro domingos) pode 
ajudar a fortalecer essa única 
confiança que conduz à paz.
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Sê tu mesmo. 
Constrói-te a ti mesmo 
a partir da verdade,
pois a falsidade não é base 
de uma vida frutuosa. 
Constrói-te a ti mesmo
a partir do que és
e com o que Deus te deu, 
pois é material suficiente 
para avançar na vida. 
Aprende com o que viveste 
e nunca te detenhas.
Há mais coisas por aprender 
do que as que vês todos os dias. 
Avança sempre com decisão, 
deixando o passado para trás. 
Lembra-te de que a vida
se constrói na verdade.



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—7.º dia por Alzira da Conceição Alves Monteiro da Silva, m.c. a família. 
19,30 ” — SANTUÁRIO—7.º dia por M.ª Esmeralda Rodrigues da Costa, m.c. a filha Antónia 

Reis Pereira; aniv. por António Júlio Ribeiro Araújo, m.c. o neto Diogo Araújo; por 
Isaura Moura e filho, m.c. Armandina Moura.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João Machado dos Santos, m.c. as filhas Glória e Elvira; aniv. 

por Joaquina de Freitas, m.c. Benvinda dos Anjos Freitas; aniv. por Joaquim 
Dias e Emília Mendes, m.c. Adelaide Pereira; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. 
a esposa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por José da Silva Araújo e esposa, m.c. a família; por José Ma-
nuel Carvalho, m.c. a esposa; por Adosinda Gonçalves Vaz e familiares de Mário 
Gonçalves Vaz.

QUARTA
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 Carlos da Fonseca e pais, m.c. 
Domingos Fonseca; por Amândio José de Castro, m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Matias Vieira Reis, pais e sogros, m.c. a esposa; por Manuel 
Pereira, Idalina Rogéria e José Júlio Ribeiro Cunha, m.c. a família; por Cândida 
Oliveira Cardoso e Francisco Gomes Monteiro, m.c. Rosa Monteiro.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Adelino da Silva e Mª da Silva Ferreira, m.c. os filhos Rogério 

e Agostinho; por Manuel José Torcato Soares Batista e pais: Manuel Batista e 
M.ª de Lurdes Torcato Soares, m.c. a família; por Francisco Gonçalves da Cunha 
e genro, m.c. a família.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Arminda de Castro, José Manuel de Castro e José Joaquim 

da Silva, m.c. M.ª Alice Castro; por Áurea de Jesus, marido e filho, m.c. José Gui-
lherme; pelos avós e tios de Glória Rocha Pereira; pelos associados da Irmandade 
de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, m.c. o 
filho Manuel Pereira Sousa; por Rosa Jesus Castro, pais e sogros, m.c. Sebastião 
Afonso Silva; por José Rodrigues do Vale, m.c. a Confraria.

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

por João Baltasar Rodrigues da Fonseca, pais e sobrinho José Joaquim Coimbra 
Afonseca, m.c. a família; por António Rodrigues da Silva, m.c. o Coração de Jesus; 
por José Rodrigues da Silva, m.c. a esposa e filhos.

DOMINGO  
08,00 horas —  aniv. por António Catrino, m.c. a esposa; por Aurora da Silva, António Araújo e 

José Manuel Silva Araújo, m.c. os bisnetos Filipa e Sérgio; pelos familiares de 
M.ª Rosa Cruz; por Alberto Joaquim Cruz e esposa, m.c. a filha Fátima Sousa; 
por Aurélio da Silva Moreira, pais, irmãos, Rosa Antónia de Abreu, pais  e irmão, 
m.c. a filha M.ª Amélia e marido; por Fernando Augusto Barros Oliveira, António 
José Pinto Oliveira, José Alberto Macedo Pinto, Mário Macedo Martinho e M.ª 
da Glória Macedo Pinto, m.c. o filho Manuel Pinto Oliveira; por Alzira Barbosa, 
Adriano Barbosa e familiares, m.c. o Alberto; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel 
Barbosa Vieira, pais, sogros e familiares de Rosa de Jesus Fernandes Barbosa.

10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de Ave; 
aniv. por Joaquim Sousa, m.c. esposa e filhos.

16,30 ”  — VILELA—pelo povo.

Ser cidadão 
A rua não é o caixote do lixo doméstico, como parece 

convir a alguns. A rua é a sala de visitas de todos como se 
verifica no dia-a-dia. Ora, se assim fosse ou se assim nos 
comportássemos, a rua não tinha máscaras da pandemia 
aqui e acolá, não podia ter latas de refrigerantes por can-
tos e esquinas, embalagens de plástico ou de maços de 
cigarro que se podem pontapear. Tinha o aspeto da nossa 
sala de visitas, onde recebemos os amigos, com o devido 
asseio que marca o nosso grau de desenvolvimento social; 
acima de tudo o respeito que temos por quem connosco 
vem falar. Claro que já foi muito pior, claro que houve uma 
evolução para melhor, mas ainda não chega. 

Paulo Fafe

   «Uma fé que não nos faz crescer é uma fé que deve cres-
cer; uma fé que não nos questiona é uma fé sobre a qual nos 
devemos questionar; uma fé que não nos anima é uma fé que 
deve ser animada.» Papa Francisco
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