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Assim que
reconheceres
que és capaz
de controlar
os teus
pensamentos,
a felicidade
ficará
ao teu
alcance.

 
 

19.º DOMINGO COMUM

“CHEIOS DE CORAGEM”

Felicidade é a palavra de 
ordem para este domingo. A 
Liturgia da Palavra revela-
-nos o verdadeiro segredo 
da felicidade. E projeta a 
nossa atenção para algo que 

é bastante revelador do essencial: «Onde estiver o vosso tesouro, 
aí estará o vosso coração» - adverte Jesus Cristo. Depois, anuncia 
o segredo: «Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar, encon-
trar vigilantes» (evangelho). Felizes os que são fiéis, mesmo na 
noite da provação: em qualquer circunstância, são chamados 
a viver «cheios de coragem» (1.ª). Felizes aqueles que, como 
Abraão e Sara, colocam a sua confiança em Deus, pois «a fé é 
a garantia dos bens que se esperam» (2.ª). Felizes aqueles que 
tudo esperam de Deus, reza o salmista: «Os olhos do Senhor 
estão voltados para os que O temem, para os que esperam na 
sua bondade» (salmo).
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—7.º dia por Joaquim António Fernandes Gonçalves, m.c. a irmã 

Celeste; aniv. por Levíria Jesus Ferreira, marido e filhos, m.c. Deolinda Ro-
drigues do Vale; por João Machado, Laurinda Sampaio e Manuel Sampaio, 
m.c. a esposa e neta.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Sónia Sousa, m.c. os tios Graça e Manuel; por José 
Martins Pereira, Virgínia de Jesus Costa Araújo e pais, m.c. a família.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Custódio Macedo, filho e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves; 

por M.ª de Jesus Leite e António Batista Araújo, m.c. a família; por José 
Fernandes Antunes, filho Jorge, Alexandra, António Couto Antunes, pais, 
sogros, sobrinha e familiares de M.ª da Conceição Batista Couto.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Zeferino Rodrigues, m.c. a família; por Rosa de 
Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel e Adília Mendes, m.c. Manuel 
Mendes da Silva Morais e esposa.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por M.ª de Jesus Leite e António Batista Araújo, m.c. a família; 

por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. Manuel Matos; por Pedro Go-
mes, Esmeralda Castro e irmãs, m.c. Lurdes Costa.

19,30 ” — IGREJA—7.º dia por Adulce Fernandes da Costa, m.c. a família.
QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por Artur de Jesus Pereira, Iara de Jesus Queirós e filhos, 

m.c. M.ª Emília Queirós; por Manuel Pereira, Idalina Rogéria, José Júlio 
Ribeiro da Cunha e Aurora Ramos Pereira, m.c. a família.

SEXTA
18,00 horas — VILELA—por uma intenção particular.
SÁBADO
18,00 horas — SR.ª das MARAVILHAS—aniv. por David Alves Pereira, m.c a família; 

por Fernando da Silva Rodrigues, m.c a Helena; por Custódia da Silva e 
José Joaquim da Silva, m.c o sobrinho José Ribeiro; por M.ª de Jesus Leite, 
António Baptista Araújo e familiares, m.c a família; por Adelino Valente, 
esposa e familiares, m.c José Valente; por Agostinho Mendes Dias e fami-
liares, m.c M.ª Dias; por Manuel Emílio do Vale, m.c o filho José Vale. 

19,00  ” — QUINTELA—por Adelino Antunes e Ester de Macedo, m.c. a família; por 
Aurora Oliveira Leite, Armando Alberto Ferreira, Bernardino Viegas e M.ª 
Judite Rodrigues, m.c. a família.

DOMINGO 
08,00 horas — aniv. por Albino Adérito da Cruz, esposa e filho, m.c. os filhos; por Alfredo 

Martins de Sousa e esposa Delfina M.ª da Cruz, m.c. a família; por Hilá-
rio Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa e familiares de Virgínia Pereira; 
pelos pais, sogros e cunhados de Laura Silva; por Américo Lemos, esposa, 
João Veloso, esposa, António Veloso e Leopoldina Araújo, m.c. Fátima Velo-
so.

09,00  ”  — SR.ª das MARAVILHAS—pelo povo.
10,30  ”  —  SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de 

Ave; aniv. por M.ª Adelaide V. Rodrigues, m.c. a família.

«Não corrigir as nossas falhas é o mesmo que co-
meter novos erros.»

Confúcio

“Anda do teu vagar!…”

Como gostava desta amorosa e 
materna recomendação!

A mãe queria perfeição, mas não 
precipitação; queria empenho, mas 
não mera eficácia; queria esforço, 
mas não o desgaste inútil!

“Anda do teu vagar”. De acordo com as tuas pos-
sibilidades, com sentido do dever, sem desistência 
fácil, com insistência inteligente!…

“Anda do teu vagar”, mas anda, faz, sonha, rein-
venta, acredita, dá passos amenos amando o 
caminho!…

“Anda do teu vagar”: gasta o tempo de que pre-
cisares para o plano, o estudo e os acabamentos. 

Sê brisa, mais que ventania; sorriso, mais que 
gargalhada; ternura, mais que afogueada paixão; 
crente com dúvidas, mais que beato sem vida!…

“Anda do teu vagar”. 
Confia.
Não vês?… O Pai acena-te da janela!…

João Aguiar
      


