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Uma mente feliz consegue fazer
aquilo que a riqueza, a medicina
e a autoridade não conseguem.

Aquilo em que estás a pensar
agora vai contribuir para o futuro
da tua vida. Por isso controla
esses pensamentos negativos.

É da natureza humana tentar experimentar
novos métodos. Se eles falharem,
falharam. Admite-o. Tenta outra coisa;
O importante é que nunca desistas.

17.º DOMINGO COMUM

Eis-nos na escola da oração! 
O diálogo com Deus, a vida 
alicerçada «na amizade de 
Cristo» (ver Exortação Apostólica 
«Cristo Vive», 150-157) é comple-

mento essencial para responder à pergunta: «Mestre, que 
hei de fazer para receber como herança a vida eterna?» 
(ev. do XV domingo). Abraão, o “pai dos crentes”, dá-nos 
um exemplo de confiança e perseverança. Insiste e volta 
a insistir com Deus, certo de que vai ser atendido: «Se o 
meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez» (1.ª). 
O salmista confirma esta convicção: «Quando Vos invoco, 
sempre me atendeis, Senhor» (salmo). É também o que 
Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, de ontem e de hoje: 
Deus é «Pai», Deus é bom para com todos, «perdoou-nos 
todas as nossas faltas» (2.ª), dá «o Espírito Santo àqueles 
que Lho pedem!» (evangelho). Acreditamos nisto?
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Domingos Veloso Sampaio, m.c. os filhos; aniv. por Joaquim 

Adriano Rodrigues Araújo, m.c. a esposa e filhos; pelas Almas do Purgatório, m.c. 
Lídia M.ª Martins Teixeira; por Angelina Gomes Ribeiro e João Vaz da Mota, m.c. 
o filho João.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por António Paulino Oliveira, M.ª de Jesus Gonçalves, Amélia 
Adelaide Gonçalves, António Gonçalves Fernandes e Alfredo Augusto Lopes Fer-
nandes, m.c. a esposa M.ª de Fátima; por José Rodrigues Magalhães, António Joa-
quim Gonçalves Magalhães e Ermelinda Rodrigues, m.c. M.ª Eufrásia Magalhães.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por M.ª de Jesus Leite, m.c. Glória Rocha Pereira e filhos; por Agosti-

nho Mendes Dias e sobrinhos, m.c. Adelaide Pereira; por Abílio de Jesus Fernan-
des e Alexandrina Celeste Gonçalves, m.c. a filha Teresa; em honra de S. Joaquim 
e Santa Ana e familiares de Agostinho Barros Rodrigues.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por José Manuel Carvalho, m.c. a esposa; aniv. por Severino 
Fernandes Costa e filho ,m.c. a família.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Ana Silva, m.c. os filhos; por José Carvalho, m.c. o filho Agos-

tinho Carvalho; por Augusto de Castro, pais, irmãos e familiares, m.c. Guilhermi-
na; por João Oliveira Coelho e pais, m.c. Teresa Coelho.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Manuel Pereira, Idalina Rogéria, José Júlio Ribeiro da Cunha 
e Aurora Ramos Pereira, m.c. a família; pelo Dr. Francisco Vieira e Brito, m.c. a 
Confraria.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por José Cunha, M.ª Rosa Vaz e filhos Salvador, António e Deo-

linda Cunha, m.c. José M.ª Cunha; por M.ª Vieira, m.c. o bisneto José Luís.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Adília Rodrigues do Vale, irmãos e cunhados, m.c. Deolinda 

Rodrigues do Vale; por Custódia Oliveira, marido, Clementina, Amélia, marido 
e Adriano Miranda, m.c. Fernando Miranda; por Custódio Macedo, filho e neta, 
m.c. M.ª Isabel Gonçalves; por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa M.ª Celeste 
Gonçalves.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Deolinda Guimarães Ferreira, m.c. os filhos; por Manuel 
de Oliveira, esposa e familiares, m.c. a filha Elisa.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por M.ª Júlia Rodrigues, m.c. uma pessoa amiga; por Jacinto Go-

mes, esposa, filho, noras e neto, m.c. Olívia Gomes; por Aurora Oliveira Leite, 
Armando Alberto Ferreira, Bernardino Viegas e M.ª Judite Rodrigues, m.c. a fa-
mília; por Albertino Raimundo, esposa e filha, m.c. a família; por Armindo da 
Silva Antunes, Laura de Jesus Gonçalves Lopes e Lúcia da Conceição Cardoso 
Caetano, m.c. a família; por Amândio Rodrigues, pais, sogros, irmãos, cunhados e 
familiares, m.c. a esposa Olímpia.

DOMINGO 
08,00 horas — 30.º dia Deolinda Campanhe da Cunha, m.c. duas amigas; por António Catrino e 

cunhados, m.c. Adelaide Moutinho; pelos familiares de M.ª Rosa Cruz; por Virgí-
nia Ribeiro, m.c. a filha Lúcia Freitas.

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

Olímpio Guilherme Barros Vieira, m.c. os colegas do Centro de Dia de Taíde.

«Deus procura corações sinceros, e não pessoas 
perfeitas!»

A. desconhecido

Um rico deu uma cesta de
lixo a um pobre. O pobre
sorriu e recebeu a cesta.

Depois esvaziou-a, encheu-a
de flores e devolveu-a

novamente.
O rico ficou surpreendido e
perguntou: porque é que me
deu flores se eu lhe dei lixo?

O pobre respondeu:
porque cada um de nós dá
aquilo que tem de melhor

no coração.
      


