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O maior passo
na direção da
felicidade é dado
através da sabedoria
e da vitória sobre
o medo. O medo
alimenta a crueldade
e a superstição —
uma mistura infeliz.

18.º DOMINGO COMUM

A Liturgia da Pala-
vra do décimo oitavo 
domingo recorda o 
essencial: não valo-
rizar o efémero. Diz 
Jesus Cristo aos que 
o escutam, ontem 

e hoje: «A vida de uma pessoa não depende da abundância 
dos seus bens» (evangelho). Palavras de sabedoria, palavras 
de respeito por cada ser humano. Uma única riqueza é im-
portante: a do amor e da vida que se recebe de Deus para ser 
partilhada com os outros. Tudo o resto é «vaidade», afirma 
o sábio do terceiro século antes de Cristo: «vaidade das vai-
dades: tudo é vaidade» (1.ª). Paulo desafia a revestirmo-nos 
do «homem novo», isto é, a viver segundo o batismo, como 
ressuscitados: «Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas 
do alto» (2.ª). Peçamos a Deus que nos sacie com a sua bon-
dade, para alcançarmos a «sabedoria do coração» (salmo).
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—por M.ª da Silva, José Gonçalves de Oliveira e Agostinho Men-

des Dias, m.c. o filho José; por M.ª de Jesus Leite e António Batista Araú-
jo, m.c. a família; por Rosa Ribeiro Mendes, m.c. a filha.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Alberto Araújo Santos Silva e Deolinda Guimarães 
Ferreira, m.c. os filhos; por António Lopes Fernandes e familiares, m.c. 
M.ª de Jesus Fernandes Pereira. 

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por Joaquim Araújo e Silvina Nogueira, m.c. Lurdes Costa; 

por Avelino Fernandes e esposa, m.c. Manuel Luís Amorim Fernandes; 
por Joaquina da Luz Gonçalves, m.c. a família.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sou-
sa, m.c. o filho Manuel Pereira Sousa; por Armando Augusto Pereira, 
Deosinda Rosa Neves, filho António Neves Pereira, esposa e familiares, 
m.c.  António Neves Pereira e esposa.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por Rosa Ribeiro Mendes, m.c. o Centro de Convívio de Vilela; 

por Olímpio Guilherme Barros Vieira, esposa e filho, m.c. o filho Guilher-
me; pelos associados da Irmandade de N.ª Sr.ª das Maravilhas.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Rosa M.ª de Freitas, m.c. a filha Adelaide; por 
António Cândido Gonçalves, m.c. a família.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—por Delfim Rodrigues e filho, m.c. a esposa M.ª Celeste Gon-

çalves; por Adelino Amaro Pereira, esposa, filhos, genro, noras e netos, 
m.c. Glória Rocha Pereira; por João Oliveira Coelho e pais, m.c. Teresa 
Coelho.

19,30 ” — SANTUÁRIO—pelos associados do Apostolado da Oração; 30.º dia por 
M.ª da Conceição Oliveira Matos e Castro, m.c. os filhos; aniv. por  Ana 
da Silva, m.c. os filhos.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por Hilário Fernandes Barros, Abílio Batista e Josefa Viei-

ra, m.c. a família; por M.ª Júlia Rodrigues, m.c. pessoas amigas; por João 
Baltasar Rodrigues da Fonseca, pais e sobrinho José Joaquim Coimbra 
Afonseca, m.c. a família.

DOMINGO 
08,00 horas — 30.º dia por Armindo Pereira Duarte, pais e irmã, m.c. M.ª da Conceição 

Pereira Duarte; aniv. por Marília Viegas de Meira, marido e filho, m.c. a 
nora e netos; por Manuel Freitas e Virgínia Ribeiro, m.c. a filha Deolinda 
Freitas; por Clementina da Silva e Salvador Augusto, m.c. a filha M.ª 
José; em honra de N.ª Sr.ª de Fátima, m.c. uma devota.

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

de Ave; por José M.ª Rodrigues, Virgínia do Carmo Araújo, Carlos de 
Araújo, pais e irmãos, m.c. os filhos. 

«Não importa que você vá devagar, desde que 
você não pare.»

Confúcio

À beira da morte, um homem pediu papel e caneta, e escreveu isto:
“Deixo os meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será 
paga a conta do padeiro nada dou aos pobres”
Esqueceu-se da pontuação, de modo que cada nomeado pontuou 
segundo os seus interesses.
O sobrinho fez a seguinte pontuação: “Deixo os meus bens à minha 
irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. 
Nada dou aos pobres.”
A irmã pontuou assim: “Deixo os meus bens à minha irmã. Não 
a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou 
aos pobres.”
O padeiro também pontuou, puxando a brasa à sua sardinha: “Deixo 
os meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será 
paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.”
Foi então que um pobre, sabido, fez esta interpretação: “Deixo os 
meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga 
a conta do padeiro? Nada! Dou aos pobres.”
...

Prosa adaptada da história original
Moral da história:
Assim é a vida. Pode ser interpretada e vivida de diversas manei-
ras. Nós é que colocamos os pontos. E isso faz toda a diferença. 
Pontue corretamente a sua vida, para não dar margem a erros 
de interpretação.

      


