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O sofrimento faz parte da nossa vida.
Todos os dias navegamos
entre rosas e espinhos,
entre alegrias e dores.
Só chegamos
ao Domingo da Ressurreição
depois de passarmos
pela Sexta-Feira Santa.
Não triunfamos
sem pagar o preço
do esforço no treino.
Não se ri sem chorar um pouco.
É a dinâmica da vida.

30.º DOMINGO COMUM
S. Lucas apresenta hoje uma parábola inquietante para quem se julga 

justo e, no entanto, despreza os outros. A partir de dois personagens simpá-
ticos, denuncia que há oração que separa de Deus e falseia a consciência, 
quando a vida não se abre à misericórdia.

O amor pavoneado

O fariseu apresenta-se como um herói 
do altruísmo e reza diante do espelho: 
adora o próprio coração; basta-se a si 
mesmo; tudo gira à volta da palavra “eu” 

e esquece a palavra mais importante do mundo: “tu”. Reza ao lado do 
publicano, mas entre eles cria-se um abismo intransponível. A sua prece 
torna-se até um meio para aniquilar o outro que, reduzido a uma sombra 
insuportável, incomoda a sua oração. O orgulho dá-lhe um sentido de 
superioridade e de desprezo pelos outros.

 O fariseu agradece, é certo, não o que Deus faz nele e por ele, mas o 
que ele faz por Deus e pelos outros. Agradece, na verdade, ao seu umbigo. 
A sua oração é uma farsa, uma mentira: Deus é apenas o contabilista da 
coleção dos seus méritos e dos seus esforços paradisíacos. Todavia, Deus 
não é a sua fonte da salvação, nem aquele que reza a seu lado se torna irmão.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,00 horas — VILELA—dia missionário—aniv. por Martinho José Rodrigues e familiares de 

Domingos da Silva e M.ª Aurora Barros Rodrigues; aniv. por António Severo Carvalho 
e sr. P. Maciel, m.c. M.ª Augusta Barros Carvalho; em honra de S. Simão e S. Judas, 
m.c. Agostinho Barros Rodrigues.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Domingos José Rodrigues da Costa, pai e avós, m.c. a família; 
por António Paulino Oliveira, M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia Adelaide Gonçalves, 
António Gonçalves Fernandes e Alfredo Augusto Lopes Fernandes, m.c. a esposa M.ª 
de Fátima; por M.ª da Silva Lima, m.c. a Confraria.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Luzia de Jesus Vieira, marido e neta, m.c. Agostinho Barros Ro-

drigues; por Adelino Amaro Pereira e esposa, m.c. a filha M.ª Pereira; por Deolinda 
Freitas, m.c. Glória Rocha Pereira Amorim Fernandes.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por António Oliveira Lopes, m.c. o filho António Soares Lopes; 
por José Manuel Carvalho, m.c. a filha Eliana Carvalho; por José Rodrigues Maga-
lhães, Ermelinda Rodrigues e António Joaquim Magalhães, m.c. a esposa M.ª Eufrásia 
Magalhães.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por M.ª Marques de Castro Carneiro, m.c. o marido e filha; por Joaquim 

da Rocha Rodrigues, pais e irmã, m.c. Glória da Rocha Pereira; por Mário Nogueira 
Ferreira, sogros e cunhado Parcídio, m.c. a sobrinha Elisabete.

19,30  ” — SANTUÁRIO—por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; por Ber-
nardino de Sousa Fernandes, m.c. a esposa e filhos; por D. Conceição Cruz (tia do Dr. 
Brito), m.c. a Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—Encerramento do mês missionário (Concelebração)—por José 

Guilherme Pereira da Silva, m.c. esposa e filhos; por Silvina de Jesus da Silva, m.c. 
a filha M.ª Emília; pelas Almas, m.c. António Carlos Ferreira da Silva.

SEXTA
08,00 horas — aniv. por Manuel Matos da Silva e esposa, m.c. a filha Laura Silva; aniv. por Manuel 

Lourenço dos Ramos e familiares, m.c. a esposa; aniv. por Zulmira Magalhães, Adília 
Magalhães e António Carlos Magalhães Fernandes, m.c. Amélia Fernandes; por 
Manuel Freitas, Virgínia Ribeiro, avós e tios de Lúcia Freitas; por António Catrino e 
familiares de Margarida Moutinho; por Domingos Gonçalves, Aida Gonçalves e filho 
António, m.c. José Gonçalves.

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

por António Joaquim de Sousa e M.ª da Conceição Silva, m.c. a filha Elvira.
SÁBADO
08,00 horas — VILELA—por todos os fiéis defuntos; aniv. por Parcídio Vilela e esposa, m.c. os filhos.
09,00 ” — IGREJA de TAÍDE—por todos os fiéis defuntos.
18,00  ” — pelo povo. 
19,00 ” — QUINTELA—por Mª da Luz Raimundo, mãe, tias e avós, m.c. a família; por Paulo 

Fonseca e João da Silva Fernandes, m.c. a Teresa; por Adelino José Antunes e Ester 
de Macedo, m.c. os filhos; por João Nogueira, Ana Silva, Paula Isabel e Mª do Carmo 
Lima, m.c. Mª da Graça.

DOMINGO  
08,00 horas — por Rosa de Oliveira, m.c. o marido Domingos Silva Araújo; pelos avós e tio de Helena 

Rodrigues; pelos pais, avós e tios de M.ª Soledade; por Alfredo Martins de Sousa, m.c. 
a família; por José Leite Oliveira, António Carlos da Silva Oliveira, João Fraga e Joa-
quina Leite, m.c. José da Silva; pelas Almas do Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro.

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

Almas do Purgatório.

AVISOS:                       
Dia de Todos os Santos e Romagem ao 

cemitério:
Sexta-feira é dia de Todos os Santos — dia 

santo de guarda.
Na tradição da Igreja, costuma dizer-se que a 

solenidade de Todos os Santos pretende lembrar 
todos aqueles que partiram para Deus, depois de 

uma vida justa, e que agora vivem em comunhão definitiva com o Senhor. É por isso 
que se associa esta festa ao dia de finados. Pela oração e pela esmola sufragam-
-se os mortos, pedindo para eles o perdão pelas suas faltas e a bem-aventurança 
para todo o sempre. 

Pode dizer-se que na Igreja há três tipos de santos: os crentes, que vivem nas 
comunidades cristãs (eram chamados santos nas cartas dos Apóstolos); os san-
tos que a Igreja reconheceu como tendo uma vida de total entrega a Cristo (são 
todos aqueles que a Igreja oficialmente canoniza); e os santos desconhecidos, 
todos aqueles que passaram pela Terra fazendo o bem e a quem Deus concede, 
sem o sabermos, o prémio da vida eterna. 

Conforme se costuma, neste dia, às 15 horas, em Taíde e às 16 horas, em Vilela, 
iremos em romagem aos nossos cemitérios. Antecipando a celebração dos fieis 
defuntos que acontece no dia 2, faremos oração pelos nossos entes queridos.

Não esqueçamos os que já partiram, mas particularmente ao longo deste 
mês, o mês das Almas. 

Dia missionário nas nossas paróquias:
Nesta semana, teremos o dia missionário, nas nossas paróquias. Em 

Vilela, segunda-feira, às 18,00 horas, teremos adoração ao Santíssimo em 
intenção missionária, seguindo-se a Eucaristia. Em Taíde, na quinta-feira, 
às 19,30 horas, teremos Concelebração pela mesma intenção. Participemos 
e tomemos consciência do nosso dever de missionários.

Donativos para as Missões: 
Capela da Sr.ª da Graça-----------------------19,74
Igreja de Taíde----------------------------------60,19
Igreja de Vilela---------------------------------76,04
Santuário de Porto de Ave-------------------189,47

   «A vida alcança-se e amadurece, à medida 
em que é entregue para dar a vida aos outros. 
Foi o que fizeram os santos.» Papa Francisco
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