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Os problemas fizeram-se
para serem resolvidos.
Por isso, não te deixes abater
pelos problemas e dificuldades.
O que já construíste 
não pode desaparecer 
devido às pequenas 
ou grandes contrariedades da vida. 
Dá tempo ao tempo.
 

29.º DOMINGO COMUM
O Evangelho de hoje convida-nos a rezar sempre sem desanimar. Para 

isso, ocorre ter a crença tenaz da viúva que sabe que o seu grito de justiça 
será escutado.

A oração da viúva derrota o juiz

Imagino aquela pobre mulher, frágil mas também 
robusta, que não se cansa de bater à porta daquele 
homem da lei, que não tem sequer uma migalha 
de humanidade e é impermeável a qualquer bom 
sentimento. As súplicas da viúva ricocheteiam numa 
couraça de indiferença sem sequer a arranhar de 

piedade. A viúva nada possui, não tem quem a defenda, tem apenas a 
sua voz e a sua persistência de justiça. O juiz deveria defender o opri-
mido com imparcialidade e rapidez, mas pelo contrário representa a 
arrogância, o desprezo, a insensibilidade. Contudo, se ele não capitular 
por convenção, vai render-se por cansaço, para não voltar a ser chateado 
indefinidamente.

A beleza desta página está na pobreza da mulher que é mais forte 
do que a surdez do potente. A voz da pequena, mesmo se incómoda, é 
semente de esperança e de justiça.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Albino José Pereira, Rosa Joaquina Vasconcelos e familiares, m.c. 

o filho Francisco Vasconcelos e esposa; por M.ª Rosalina Almeida da Silva, Porfírio 
Gomes Rodrigues e Manuel Gomes Rodrigues, m.c. Calisto Cândido Rodrigues; por 
Olívia Freitas da Mota e pais, m.c. o marido.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Manuel Antunes, M.ª Pereira e Antero Gomes, m.c. a filha 
Virgínia; por Rosa de Jesus Rodrigues do Vale,  Francisco Manuel da Silva Morais, 
Adília Mendes e familiares, m.c. a família; por Joaquim Gomes de Castro, m.c. uma 
casal amigo.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por João Manuel Costa, esposa e madrinha de Lurdes Costa; pelos avós e 

tios de Custódio Adriano Rodrigues de Matos; pelas Almas do Purgatório, m.c. Rosa 
Mª Rbeiro e marido.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Clemente José Vieira, m.c. a Ana; por M.ª da Conceição Silva, 
irmãos, tios, avós, primos e M.ª Amélia Silva, m.c. os pais; em honra de N.ª Sr.ª do 
Porto, m.c. Rosa Oliveira Monteiro.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Joaquim Gonçalves e familiares, m.c. a filha M.ª Celeste; por 

Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes; por José Fernan-
des Antunes, Jorge Couto Antunes, filha Alexandra, tios, primos, avós, familiares, 
Mário Nogueira e M.ª da Glória, m.c. António José Couto Antunes.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por José M.ª Rodrigues, Carlos de Araújo, pais e irmãos, m.c. Virgí-
nia do Carmo Araújo; por Joaquim Sousa, m.c. os netos; pelo Dr. Francisco Vieira e 
Brito, m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—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; por Cândida de Oliveira Cardoso e Francisco 
Gomes Monteiro, m.c. a filha Rosa Monteiro.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Adelino Barroso, m.c. Alice Cardoso da Silva; por António Batista 

Araújo e família, m.c. M.ª de Jesus Leite; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa.
19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Bernardino Moreira e filha, m.c. M.ª Emília Queirós Perei-

ra; aniv. por Ilídia da Silva Vaz, marido e filhos, m.c. Carolina Gonçalves Vaz; por 
António Pereira Monteiro e Rosa Mª V. Carvalho Dias (RÓ), m.c. pessoas amigas.

SÁBADO
18,00 horas — pelo povo. 
19,00 ” — QUINTELA—aniv. por Amândio Rodrigues, m.c. a esposa; pelos pais, avós e irmãos 

de M.ª da Conceição R. da Silva; por Regina e Camila, m.c. Aurora Macedo; por João 
da Silva Fernandes e familiares, m.c. a família.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por António Catrino, Adosinda Moutinho e Júlia Moutinho, m.c. Adelaide 

Moutinho; aniv. por Manuel António Cunha Marques, m.c. os filhos Assília Vale e 
Carlos Marques; aniv. por Fernando Augusto Barros Oliveira, M.ª da Glória Macedo 
Pinto, José Alberto Macedo Pinto e António José Pinto de Oliveira, m.c. o filho Manuel 
Pinto; por Virgínia Cruz e Alberto Joaquim Cruz, m.c. Fátima Sousa; por Gualdino 
da Cunha Duarte, Joana Ema Pereira e Júlia Arminda Pereira Duarte, m.c. a filha 
M.ª Conceição Pereira Duarte; por Alberto Joaquim da Cruz, esposa, João Paulo de 
Oliveira e esposa, m.c. Rosa M.ª Cruz Oliveira; por João Manuel Castro Pereira, m.c. 
a família; por Joaquim Rodrigues, mãe, sogros e familiares, m.c. a família.

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

por Domingos Rodrigues Costa e pai, m.c. a família.

AVISOS:                       
Semana Bíblica:

Amanhã, segunda-feira, começa no salão 
paroquial da Póvoa, às 21 horas, mais uma 
semana bíblica. Serve esta para aprofundar 
os conhecimentos da Sagrada Escritura de 
cada cristão e recomenda-se a todos, par-
ticularmente às pessoas pertencentes aos movimentos apostólicos: 
catequistas, grupos de jovens, cantores, acólitos, leitores…

Mudança da hora:
No próximo domingo, dia 27, último de outubro, en-

tramos na hora de inverno. Não esqueça de, de sábado 
para domingo, atrasar o seu relógio uma hora. Os serviços 
religiosos seguirão o horário atualizado.

Leprosos
Naquele dia, Carlos foi ao médico para mostrar o resultado das análises. O 

doutor disse-lhe:
— O senhor pediu-me que lhe dissesse toda a verdade. As análises acusam o 

que suspeitava: tem lepra.
Para surpresa do médico, o paciente reagiu de uma forma inesperada.
Entre lágrimas e sorrisos, disse:
— O senhor doutor acaba de me dar uma boa notícia!
O médico chegou a duvidar se ele tinha entendido e repetiu-lhe o nome da 

doença. Mas Carlos continuou:
— Sou casado. Era feliz com a minha esposa, até ao dia em que ela teve de 

se separar de mim por ter contraído a lepra. Vive numa leprosaria e eu fiquei só. 
Custa-me suportar esta separação. Agora poderei ir viver para junto dela. Junto 
da minha esposa, espero voltar a ser feliz.

O médico não sabia que dizer. Escutou-o atentamente e, ao despedir-se, deu-lhe 
um forte abraço, dizendo-lhe cordialmente:

— Desejo-lhe as maiores felicidades.
Regressou a casa, despediu-se dos familiares e partiu para a leprosaria, aguar-

dando juntamente com a esposa a desejada cura.

O cristão aceita o desafio de amar fielmente o esposo ou a esposa na saúde ou na doença.

   «A amizade duplica as alegrias 
e divide as tristezas.»

Francis  Bacon

   


