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O único falhanço está
em não tentar mais.

Se o teu medo te torna infeliz, tenta
fazer as coisas que temes — um temor
conquistado é felicidade obtida.
 

1.º DOMINGO do ADVENTO

“VIRÁ O FILHO DO HOMEM...
O Primeiro Domingo de Advento dá o tom, 

não só ao tempo litúrgico, mas também a toda a 
nos sa vida cristã. O fragmento do evangelho pode 
ser dividido em duas partes: a primeira procura 
uma imagem que dê a entender como será o re
gresso glorioso de Jesus Cristo, no final dos tem
pos; a segunda é uma exortação à vigilância, com 

destaque para a surpresa do acontecimento que nos pode apanhar desprevenidos.
Uma das caraterísticas do evangelho se gundo Mateus é a ligação aos conteúdos 

próprios da Bíblia Hebraica (Antigo Testamento) para mos trar o seu pleno cumpri
mento em Jesus Cristo.

No de hoje, há uma alusão aos «dias de Noé», talvez para lembrar que, apesar de 
se ter prolon gado por muitos anos a construção da arca, as pessoas mergulhadas na 
procura dos prazeres imediatos, não perceberam os “sinais dos tem pos” e não mu
daram a maneira de viver.

A expressão «virá o Filho do homem» é uti lizada por Jesus Cristo para falar de si 
e em rela ção à sua (última) vinda gloriosa. Não há previsão sobre essa «hora». Con
tudo, não nos remete pa ra a passividade, nem só para o futuro, mas para a atividade 
no presente.

Jesus Cristo propõe que cada um assuma a sua existência. Estar preparado é, por
tanto, a única atitude. Estar preparado significa estar aí, todo inteiro, estar presente 
e vigilante.

A vigilância interior é um grande dom: abre ao silêncio ativo, à espera contemplativa, 
sem inquietação ou intranquilidade. Estar presente à vida e ao que nela acontece é a 
melhor maneira de preparar a vinda do «Filho do homem».

                                              ...ELE VIRÁ: VIGIAI!”
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—7.º dia por M.ª das Dores Ferreira, m.c. a família.
19,30  ”  — SANTUÁRIO— 7.º dia por Fátima Cunha, m.c. o cunhado José Cunha; por José 

Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa Araújo e avós de M.ª de Jesus Araújo 
Pereira Duarte; por João Vaz da Mota, Angelina Gomes Ribeiro, Joaquim da Silva 
Costa, Emília Rodrigues e Domingos Rodrigues da Costa, m.c. o filho António e 
filha M.ª de Fátima.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Adelino Valente, m.c. o filho José; por Rosa de Jesus Fernan-

des Gonçalves e marido, m.c. Helena Rodrigues; por João Oliveira Coelho e pais, 
m.c. Teresa Coelho; por M.ª Aurora Alves Monteiro da Silva, pais e irmãos Domin-
gos, Alzira e Beatriz, m.c. Domingos Ribeiro Gomes e filhos.

19,30  ”  —  SANTUÁRIO—por Manuel Antunes, M.ª Pereira e Antero Gomes, m.c. a filha 
Virgínia; por António Paulino Oliveira, M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia Adelai-
de Gonçalves, António Gonçalves Fernandes e Alfredo Augusto Lopes Fernandes, 
m.c. a esposa M.ª de Fátima; por Joaquim Sousa, m.c. a família.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Manuel Nogueira, m.c. M.ª Helena Nogueira; por Olímpio Guilher-

me Barros Vieira e esposa, m.c. o filho Guilherme; por Joaquim Adriano Rodrigues 
Araújo, m.c. a esposa e filhos; por Agostinho Mendes Dias e padrinhos, m.c. Ade-
laide Pereira.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por Francisco Gonçalves da Cunha e genro, m.c. a família; por Au-
gusto Fernandes Araújo e M.ª Emília Pereira, m.c. a filha Isaura; por Rosa de 
Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel e Adília Mendes, m.c. Manuel Mendes 
da Silva Morais e esposa. 

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por M.ª José Conceição Sousa, m.c. o filho Armindo Mesquita; por 

Manuel Pereira, Idalina Rogéria, José Júlio Ribeiro da Cunha e Aurora Ramos 
Pereira, m.c. a família; por Alberto Araújo Santos Silva e Deolinda Guimarães 
Ferreira, m.c. os filhos.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—por David Alves Pereira, m.c. a família; pelas Almas do Purgatório, m.c. 

Lídia M.ª Martins Teixeira; por M.ª de Jesus Fernandes Rodrigues, Rosa do Vale 
Rodrigues, Florinda de Jesus Ferreira e Laura Rodrigues, m.c. José António Rodri-
gues; por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—pelos associados do Apostolado da Oração; aniv. por Domingos 
José Rodrigues da Costa, pai e avós, m.c. a família; por José Manuel Carvalho, 
m.c. a esposa. 

SÁBADO
18,00 horas —  pelo povo.
19,00  ”  —  QUINTELA—aniv. por Paulina Rocha, pais e irmãos, m.c. a afilhada Aurora Car-

valho; por Adelino Antunes e Ester de Macedo, m.c. a família; por Palmira Ferrei-
ra Faria, m.c. a família; por M.ª Júlia Rodrigues, m.c. pessoas amigas.

DOMINGO
08,00 horas —  aniv. por Cláudio Manuel Veloso e Sérgio  Armando Sousa, m.c. Margarida Mou-

tinho; por Virgínia Cristina de Freitas Moreira Alves, m.c. as amigas da Legião 
de Maria; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel e José Barbosa Vieira, pais e so-
gros de Rosa de Jesus Fernandes Barbosa; por João Veloso, Rosalina dos Anjos 
e António Veloso, m.c. a família; por M.ª de Fátima da Silva e José Joaquim Fer-
nandes, m.c. o filho Francisco; pelas Almas do Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro; 
pelos familiares de M.ª Rosa Cruz.

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

aniv. por Celestino Vaz, m.c. a esposa Alzira.

«Oh morte, eu não sei quem pode temê-la, já que 
por ti, a vida se abre para nós.»

S. Padre Pio

      

Alexandre Magno
Encontrando-se à beira da morte, Alexandre Magno convocou 

os seus generais e comunicou-lhes os seus três últimos desejos:
1 — Que o seu ataúde fosse levado em ombros e transportado 

pelos próprios médicos da época.
2 — Que os tesouros que havia conquistado (prata, ouro e 

pedras preciosas), fossem espalhados pelo caminho até à sua 
tumba.

3 — Que as suas mãos ficassem balanceando no ar, fora do 
caixão, e à vista de todos.

Um dos seus generais, assombrado por tão insólitos dese-
jos, perguntou a Alexandre quais eram as suas razões para tão 
inéditos desejos.

Alexandre explicou:
1 — Quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu 

ataúde para assim mostrar que eles, ante a morte, não têm o 
poder de curar.

2 — Quero que o solo seja coberto pelos meus tesouros para 
que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, 
aqui permanecem.

3 — Quero que as minhas mãos se balanceiem ao vento, para 
que as pessoas possam ver que vimos com as mãos vazias, e 
com as mãos vazias partimos.

AVISOS:   
        Recolha de «monstros», em Vilela:

Far-se-á a recolha de lixo 
grosso (eletrodomésticos, col-
chões, móveis, sofás, etc.), na 
próxima terça-feira, dia 29 de 
novembro, em Vilela. 


